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Abstract 
 

Literature science is an important part in the school subject Swedish, but for a total 

understanding of the history of literature, it’s important for the student to have at least some 

knowledge about the historical events for the period. What kind of people wrote books in the 

middle age, and for whom did they write? What kind of historical events could have affected 

the writers, like the plague for Boccaccio and his Decamerone. This study is analyzing how 

history takes place in schoolbooks for the subject litterateur science in the upper secondary 

school. It’s a qualitative study that also are analyzing if there is any difference in the way to 

include history in literature science over a period of time, from 1985 to 2007, and if the 

difference could be related to current curriculums. The results show that the authors give a 

broader history background in the antique period than they do in the romantic era. It also tells 

us that the authors show tendencies to use modern pictures and movie themes to capture the 

young student’s interests of history of literature.    

 

 

 

 

Nyckelord: Läromedelstudie, historiemedvetande, historiedidaktik, historiskt medvetande, 
gymnasieskolan, Lgy 70, Lpf 94, GY07
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Inledning 

Litteraturvetenskap och historia är två ämnen med nära band till varandra. För att få 

fullständig förståelse för olika litterära verk skrivna under olika epoker krävs det att eleven 

känner till mer om den aktuella tidsperioden än bara dess årtal. Läser eleven om Dantes Den 

gudomliga komedin bör han eller hon ha grundläggande kunskaper om medeltiden och vill till 

exempel läraren arbeta med Strindberg och samtida Victoria Benedictsson bör denna för bästa 

resultat även underbygga undervisningen med samhällsaspekter under slutet av 1800-talet, 

exempelvis hur det såg ut i Sverige med rösträtt under den aktuella tidsperioden. Men vad ges 

elever i den svenska gymnasieskolan för historiska bakgrundsreferenser i samband med 

litteraturvetenskapen? Då variationen är stor under grundskolans historieundervisning och 

Historia A inte är något kärnämne inom dagens gymnasieskola finns det ingen enhetlig 

historisk förförståelse svenskläraren garanterat kan luta sig emot. Då får läroboken för 

litteraturvetenskap dra ett lass och det är lärobokens syn på historia och dess utvecklande av 

elevernas historiemedvetande, som denna studie behandlar.  

 

Läroboken har en funktion som pedagogisk text med ett undervisningssyfte. Läroboken är 

inte tänkt att bryta ny mark eller lyfta hypoteser utan grundtanken är att den ska återskapa 

eller reproducera befintlig kunskap. Detta gör det viktigt med utformning och avgränsning av 

den pedagogiska texten. Det går inte att nämna allt om allting, det är både tekniskt omöjligt 

och förmodligen även opedagogiskt för elevens inlärning. I fallet med historieskildring i 

litteraturvetenskapliga läromedel är kunskapen om litteraturens utveckling primär inom 

svenskämnet, men de historiska referenserna används för att underbygga förståelsen om den 

aktuella tidsperioden då verket skrevs. Vad som lyfts fram, i vilken utsträckning och hur det 

görs – det skiljer både mellan läromedel, aktuell läroplan och tidsperiod.  

 

Den pedagogiska texten har alltid en realtidsreferens, den ska beskriva verkliga personer och 

händelser, tidpunkter och platser. 1 Detta blir naturligtvis ett problem vid historiska perioder 

där det alltid finns viss tveksamhet. Inom litteraturvetenskapen är Homeros den som sägs vara 

författaren till Iliaden och Odysséen, men det är ingenting vi kan veta säkert och ännu mindre 

kan vi veta hur han såg ut. Trots detta visar vissa av de studerade läromedlen till och med upp 

en fantombild av Homeros. I litteraturvetenskapen där fokus primärt ligger på författaren och 

de skrivna texterna får ibland den historiska beskrivningen ett berättande format eller till och 

                                                 
1  Selander, Staffan, Lärobokskunskap, Studentlitteratur, Lund. 1988:35. 
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med anekdotkaraktär, som när Julius Caesar nämns som ”Han med älgen”. 

  

Syfte och problemformulering 

I skolans historieundervisning är tanken att eleverna får både undervisning och lärarstöd från 

utbildade historielärare som komplement till böckerna. Inom litteraturvetenskapen som tillhör 

svenskämnet och främst praktiseras inom kursen Svenska B efter Lpf 94, är det inte säkert att 

det ges mer utrymme för historia än det som ges i läroböckerna. Den undervisande läraren är 

förhoppningsvis utbildad inom både litteraturvetenskap och svenska, men någon garanti för 

historielärarens stöd finns inte. I värsta fall blir därför läromedlets historiesyn den mest 

framträdande då fokus i svenskämnet trots allt ligger på litteraturen snarare än historia. Ur 

denna synvinkel syftar denna studie till att ta reda på i läromedel för litteraturvetenskap 

arbetar för att utveckla elevernas historiemedvetande. Studien behandlar en längre tidsperiod 

med varierande läroplaner och historiedidaktiska strömningar samt analyserar hur gestaltande 

av olika epoker skiljer sig åt när det gäller den historiska återkopplingen i läromedlen. 

 
I läroplanerna visas tydligt att ett historiskt perspektiv på litteraturen är ett av målen med 

svenskundervisningen, både i den föregående samt den gällande läroplanen. Denna aspekt är 

mycket relevant för studien eftersom denna historiska återkoppling direkt och indirekt arbetar 

för att utveckla elevernas historiemedvetande. Historiemedvetande är en term som bland 

annat historiedidaktikern Bernard Eric Jensen har liknat med ett språk som ofta verkar i det 

fördolda och utan att vi särskilt ofta har insikter i dess mekanismer. 2 Oavsett om det är 

läroböckernas mening eller ej påverkar deras historiska återkopplings innehåll, utformning 

och omfattning, elevernas utvecklande av historiemedvetande.    

 

Studien behandlar en längre tidsperiod (1985-2007) och är även relaterad till de för tiden 

aktuella läroplaner, Lgy 70 med tillhörande supplement och Lpf 94 samt den ej verkställda 

läroplanen Gy07 vars idéströmningar kan ha influerat läromedel trots att styrdokumentet 

aldrig gick igenom.  

 

Studien belyser ämnet ur en rad vinklar. Dels förändringen över en tjugoårsperiod (80, 90 och 

00) och dess relevans till den aktuella läroplanen samt historiedidaktiska strömningar, men 

                                                 
2  Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu, Studentlitteratur, 

Lund 2009:48. 
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även den epokrelaterade aspekten lyfts fram.  

 
 
Den övergripande frågeställning som genomsyrar studien är: 

 

• Vad gör de litteraturvetenskapliga läromedlen för gymnasieskolan för direkt eller 

indirekt arbeta för utvecklandet av elevens historiemedvetande? 

 

För att besvara detta används sedan de underställda frågeställningarna: 

• Vad finns det för förändring över tid och hur kan den i så fall härledas till de aktuella 

läroplanerna samt de historiedidaktiska idéströmningarna runt samma tid? 

• Hur förekommer historiska inslag i läroböcker för litteraturvetenskap för 

gymnasieskolan?  

• Vilket urval görs i läroböckerna beträffande den historiska återkopplingen? 

• Skiljer den historiska återkopplingen mellan epoker? 

• Finns det inslag av källkritik i de studerade läromedlen? 

• Hur arbetar läroboken med bildmaterial? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Historiedidaktik och historiemedvetande 

Termen historiemedvetande lyftes främst i decennieskiftet mellan 70- och 80-talet och är idag 

ett centralt begrepp inom historiedidaktiken, inte bara i ursprungslandet Tyskland utan även i 

Sverige. Historiemedvetandets utveckling är en mycket viktig aspekt för elevernas möjlighet 

att tillgodoräkna sig innehållet under den litteraturvetenskapliga undervisningen på 

gymnasieskolan. Men den varierade förförståelsen eleverna bär med sig till svenskämnet gör 

att läromedel inte kan räkna med att eleverna besitter tillräcklig kännedom om de historiska 

aspekter som kan påverka de aktuella litteraturvetenskapliga texterna. Därför ger många 

läromedel olika typer av historiska återkopplingar i samband med litteraturundervisningen. 

Frågan är emellertid vad det är för historia som ges och vilka som ger den. Denna studie 

fokuserar på hur läromedel för litteraturvetenskap behandlar historia, hur väljer läromedel att 

ge en historisk koppling till de litterära texterna? Det kan ske genom bilder, faktarutor eller 

historiska aspekter invävda i berättelsen om den aktuella boken och författaren. Men hur sker 
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urvalet, hur förhåller sig resultatet till de läroplaner som gäller och finns det andra kritiska 

delar att reflektera över när de litteraturvetenskapliga läromedlen snabbt förkortar historiska 

epoker? 

 

Ur ett bredare perspektiv kan det sägas att samtliga studerade läromedel utvecklar elevernas 

historiemedvetande. Även om det vore en helt renodlad litteraturvetenskaplig bok utan den 

minsta historiska referens ger läroboken likväl, tack vare litteraturen, ett utvecklat 

historiemedvetande där de studerade böckerna eller författarna i sig ändå kan öka elevens 

förståelse för tidsperioden. Frågan är därför inte om det finns möjlighet för eleverna att 

utveckla sitt historiemedvetande i de studerade böckerna utan istället på vilket sätt det sker 

och i vilka former. 

 

Studiens teoretiska grund ligger främst i det historiedidaktiska forskningsfältet där begreppet 

historiemedvetande varit framträdande under de senaste åren. Historiedidaktiken är emellertid 

både bred och mångtydig, men har under 1980-talet gått från att bli mer än enbart en 

metodlära för skolans historieundervisning. 1979 diskuteras det i Tyskland att ”ämnesområdet 

har en innehållslig kärna: didaktikens uppgift är att studera det historiska medvetandets 

utseende, tillkomst och funktion i samhället”.3 Klas-Göran Karlsson och Christer Karlegärd 

lyfter i inledningen av antologin Historiedidaktik fram hur historieprofessorn Birgitta Odén 

även i Sverige instämmer i detta: 

 

[…]att historiedidaktiken, från att fram till 1970-talet varit ensidigt inriktad på 

historieundervisningens teori och metod, under 1980-talet nyorienterats mot 

historieförmedlingen i bredare bemärkelse, mot den historia som exempelvis 

förmedlats genom muséer, massmedia, film, bildkonst och romankonst. Som den 

moderna historiedidaktikens kärna definierar Odén 1992 begreppet 

”historiemedvetande” som ”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningen av det 

förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden.”4 

 

Senare kommer även diskussionen om historiemedvetandets relevans för identitetsskapande 

hos både grupper och individer. 5 Historiedidaktiken har förändrats, utvecklats och fått olika 

                                                 
3  Karlegärd & Karlsson, ”Inledning” i Historiedidaktik (red), Studentlitteratur, Lund 1997:6. 
4  Karlegärd & Karlsson 1997:7-8. 
5  Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt förhållande” i 

Historiedidaktik (red), Studentlitteratur, Lund 1997:25. 
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riktningar under de senaste 20-30 åren i vilket historiemedvetande har blivit en central punkt. 

”Historiedidaktiker ägnar sig idag mycket mer åt ’historia utanför skolan’ än under 1960- och 

70-talen” skriver Bernard Eric Jensen i antologin Historiedidaktik.6 Men det han menar med 

skola är främst historia inom historieundervisningen. Denna studie vrider begreppet 

ytterligare eftersom vad som här granskas är ”Historia utanför historieundervisningen inom 

skolan”. Vad Jensen även framlyfter är att det ska skiljas mellan historiemedvetandet och det 

historiska medvetandet för att nå fördelar i att skolans historieundervisning kan ha ett 

utvecklat historiskt medvetande som mål. Med historiemedvetande menar Jensen: ”Alla 

former av medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid och där 

processerna betraktades som betingade eller framkallade av människors handlingar, det vill 

säga samspelet mellan dåtidstolkning <--> nutidsförståelse <--> framtidsförväntan” och för 

historiskt medvetande: ”alla historiemedvetanden där medvetenheten om att man själv är en 

produkt av historien och att historiska förändringar är oundvikliga utgör det dominerande 

momentet, det vill säga historicitet.”7  

 

Många historiedidaktiker tar idag sin utgångspunkt från någon av tysken Karl- Ernst 

Jeismanns fyra olika definitioner av historiemedvetande. Jeismanns definitioner är enligt 

Jensen: 

 

[1.] Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor 

och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga 

de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt 

och utan förutsättningar. 

 

[2.] Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 

förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. 

 

[3.] Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 

[4.] Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på 

emotionella upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel 

i bildade och upprätthållandet av mänskliga samhällen. 8  

 

                                                 
6 Jensen, Bernard Eric, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Historiedidaktik 

(red), Studentlitteratur, Lund 1997:49. 
7  Jensen 1997:59-60. 
8  Jensen 1997:51 . 
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Jeismanns syn på begreppet historiemedvetande har för många varit en centralkategori och en 

utgångspunkt för historiedidaktiken. När Jeismann skrev Geshichtsbewussen i Handbuch der 

Geschichtsdidaktik 1979 blev det en kontrast till den tidigare tyska historiedidaktikern Jörn 

Rüsen som snarare försökte basera sina historiedidaktiska resonemang på en teori om 

historiska lärprocesser. 9 Enligt Karlsson är det för Jeismann den symbiotiska relationen som 

råder mellan tolkning av det förflutna, förståelsen av den samtida situationen och perspektivet 

på framtiden som är centralt. 10 Denna studie fokuserar på samtliga delar i Jeismanns 

definiton och ger även en analys av förändringen över tid där läromedel från tre olika 

tidsperioder med olika rådande historiedidaktiska strömningar och läroplaner är gällande. 

 

1980 fokuserad historiedidaktiken på bredare medier för en djupare förmedling av kunskaper, 

långt från den tidigare traditionen med teori och metod. Även den norske historiedidaktikern 

Sven Sødring Jensen stod för något av dåtidens standardverk med boken 

Historieundervisningsteori från 1978. ”I den har läsaren mött en genomarbetad syn där 

pedagogik, historia, samhälle och politik systematiskt relateras till varandra.”11 Denna 

förändring, dessa tankegångar kommer efter en period under 1960-taled där diskussionen förs 

kring ”historieämnets kris” och just förespråkat ämnesintegration.  

 

Detta är de historiedidaktiska idéströmningarna som kom att prägla 1980-talet. För 1990-talet 

kommer emellertid förändringar. Nu diskuterar didaktikerna inte längre enbart historieämnet 

inom skolan utan även om hur människor möter historia utanför skolans värld. 12 Här får även 

historiemedvetandet mer plats och innehåll. Till skillnad från begreppet historiedidaktik som 

med suffixet didaktik ständigt kopplas till skola och historieundervisning är det mer flytande 

medvetande mer övergripande för den historiedidaktik som förmedlas utanför skolans värld. 

Här har antologin Historiedidaktik från 1997 av Christer Karlgärd och Klas-Göran Karlsson 

sammanställt mycket av 1990-talets historiedidaktiska tankegångar. En del av 

historiemedvetandet är att det inte är dåtiden som ensidigt står i fokus utan snarare hur dåtiden 

formar den nutida människan.   

 

Utvecklingen inom historiedidaktiken och historiemedvetandet har fortsatt även efter att 

                                                 
9  Ibid. 
10  Karlsson  2009:48. 
11  Jensen 1997:8. 
12  Karlegärd & Karlsson 1997:8. 
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Historiedidaktik släpptes i bokform. 2004 gav Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander som 

redaktörer ut antologin Historien är nu som bygger vidare på den historiedidaktiska 

utvecklingen.  

 

Vad som även är relevant är att Historien är nu inte enbart riktar sig mot lärare eller historiker 

utan vill vara relevant för en rad andra yrkesgrupper eftersom historiemedvetande är 

någonting som alla kan relatera till. Vad som även kan ses i denna tidsperiod är hur 

diskussioner om Historia som ämne på gymnasiet förändras. Historieundervisningen 

försvinner 2000 från den tekniska grenen som avskaffas (men ersätts av teknikprogrammet 

som inte läser någon historia), undervisningstimmarna minskas och ansvaret för hur många 

timmar kurser faktiskt skall läsa gavs till skolorna snarare än Skolverket.  

 

Skiftande förkunskaper, de ofta heterogena klasserna, den kraftigt minskade 

undervisningstiden i ämnet på programgymnasiet har således kommit att påverka 

uppläggningen av historieundervisningen. Samtidigt har man på politiskt håll efter 

en undersökning utförd av Skolverket menat att undervisningen i 1900-talets historia 

blivit eftersatt – särskilt tiden efter 1945 hinns ofta inte med inom ramen för 

grundskolans och gymnasiets historieundervisning. Detta påstående har tillsammans 

med den dåvarande socialdemokratiska regeringens satsningar på 1900-talets 

historia medfört en förskjutning av tyngdpunkten i historieundervisningen på så sätt 

att mera tid kommit att ägnas modern tid, särskilt tiden efter 1800, på bekostnad av 

äldre historia. En tydlig tendens är också att svensk historia kommit alltmer i 

bakgrunden inom gymnasiets historieundervisning, med de konsekvenser detta får 

för historisk allmänbildning och det gemensamma kulturarvet. 13 

 

Samtidigt som de historiedidaktiska strömningarna går mot ett bredare historiemedvetande 

som kommer från flera källor snarare än historieundervisningen bantas just skolans historia 

ner. Det leder i sin tur till mer spridda förkunskaper hos eleverna i historia som uppvisar stora 

variationer beträffande historiemedvetande. Dessa historiedidaktiska tankeströmningar är i 

kombination med de rådande läroplanerna vad som ligger till grund för denna studies 

tidsmässiga analys, i Syftet benämnt som: ”Vad finns det för förändring över tid och hur kan 

den i så fall härledas till de aktuella läroplanerna samt de historiedidaktiska idéströmningarna 

runt samma tid?” 

                                                 
13 Nilson, Bengt, ”Att undervisa i historia” i Historien är nu, Studentlitteratur, Lund 2009: 278. 
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Synen på historieämnet och läroplaner i gymnasieskolan 

 
Historieundervisningen har i flera generationer varit föremål för diskussioner gällande hur 

ämnet bör förmedlas i den pedagogiska praktiken. Då denna uppsats inte behandlar 

historieundervisningen, men väl dess verktyg: läromedlen, så finner vi det rimligt att reda ut 

synen på ämnet och dess historia. I Sverige tog denna diskussion ordentlig fart i samband med 

den nya läroplanen för grundskolan (LGR80) som radikalt förändrade synen på 

ämnesundervisningen och introducerade ämnesövergripande block- eller temaundervisning. 

Även 1970 års Läroplan för gymnasiet (Lgy 70) reviderades, och bland annat gavs 

Supplement 80 ut, som redogjorde för de uppdaterade kursmålen, som även de var starkt 

inriktade på ämnesöverskridande undervisningsformer.14  

 

Generellt sett finns det i Sverige sedan dess två huvudlinjer i vilka historiedidaktikerna 

ställningstagande indelats. Den ena är ett traditionellt ämnesisolerat tidsstudium av historien, 

ofta i en strikt kronologisk kontext. Den andra är en ämnesintegrerad, ämnesöverskridande 

syn på historieundervisningen som framhäver samhällskontexten och förståelsen, d.v.s. 

tidsperspektivet är här inte lika viktigt.15  I den senare, ämnesintegrerade, synen på 

historieundervisningen har främst framhållits förhållandet mellan samhällsorientering (SO) 

och historia där SO:n anses bjuda in till en bredare historiekunskap snarare än att isolera den, 

något som enskild historieundervisning ibland anses göra. ”Samhällsorientering helar, medan 

historia delar” är en devis som återspeglar denna syn på ämnesintegration kontra 

ämnesisolation. 16  

 

I Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, reder Klas-Göran Karlsson ut detta 

ansträngda förhållande mellan Historia och SO. Karlsson menar att en generell 

historiekunskap är en förutsättning för att kunna ställa analytiska frågor gällande exempelvis 

den franska eller ryska revolutionen. Det krävs en allmän kännedom om tidsperspektiv, 

förlopp, idéströmningar och skeenden för att veta vad som var premisserna för en revolution 

eller statskupp.17:  

 

                                                 
14 Lgy 70. Supplement 80, Skolöverstyrelsen 1982. 
15 Ammert, Niklas, ”Finns då (och) nu (och) sedan?” i Historien är nu, Studentlitteratur, Lund 2009:304. 
16 Ammert  2009:305. 
17 Karlsson, Klas-Göran, ”Historia och samhällsorientering  - ett ansträngt förhållande ” i Historien är nu, 

Studentlitteratur, Lund 2009:330. 
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Hur anlägger man ett kritiskt förhållningssätt, om man inte med historisk distans lärt 

sig reflektera över hur det kunde ha gått med samhällsutvecklingen, om det inte gått 

som det gick?18  

 

På samma sätt menar vi att historia kan appliceras på svenskämnet, eller närmare preciserat i 

litteraturhistoria i svenskämnet. Med bakgrund i Klas-Göran Karlssons ovan nämnda 

diskussion om ett ämnesintegrerat perspektiv på undervisningen, varför vi valt att utgå från 

dennes teori i vår studie.  

 

Vi menar att det även i litteraturundervisningen krävs generella förkunskaper i historia för att 

kunna förstå det samhälle, den kultur och de idéströmningar som författarna levde i och i allra 

högsta grad präglades av. Eleverna måste ha förmågan att svara på frågor som: vilka 

förutsättningar fanns på den litterära scenen? Varför var merparten av upplysningens litterära 

verk så starkt samhällskritiska? Med andra ord så kräver den litteraturhistoriska 

undervisningen att eleven måste besitta en mängd generella historiska förkunskaper. Detta 

uttrycktes tydligt och mycket utförligt i 1970 års Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) där 

bland annat menades att läraren i undervisningen bör markera en helhetssyn på ämnet, snarare 

än att markera ämnesgränserna.19 Eleverna måste kunna se en utvecklingsgång ”... i vilken de 

olika inslagen griper in och stöder varandra.”20  

 

Samverkan mellan skolans ämnen skapar större enhetlighet och sammanhang i 

studierna. Den hindrar också att likartade moment behandlas vid olika tillfällen i 

olika ämnen, utan att det sker någon anknytning mellan dem.21   

 

I Lgy 70 gavs handfasta råd om hur detta skulle kunna gå till i den pedagogiska praktiken. 

Exempelvis menade styrdokumentet att ”Ett arbete om 'Människan i industrisamhället' kan 

inbjuda till samarbete med historia, samhällskunskap, socialkunskap [...]” vidare: ”Någon 

gång per termin eller läsår kan man också pröva en samverkan där ämnesgränserna 

överskrids.”22 Lgy 70 tog med andra ord fasta på de olika ämnenas kvalitéer och egenskaper 

och framhävde nyttan och vinsterna med att ta hjälp av varandra över ämnesgränserna. När 

det kommer till kursmålen så är det speciellt ett som vänder sig till det historiska perspektivet: 

                                                 
18 Ibid. 
19 Lgy 70, Supplement 80, Skolöverstyrelsen, s. 7. 
20 Ibid. 
21 Lgy 70, Supplement 80 s. 30. 
22 Lgy 70, Supplement 80 s. 30 f. 
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”Detta innebär 

[...] 

– att eleverna genom att studera nyare och äldre litteratur, från vår egen och andra 

kulturkretsar, får insikt i att litteraturen ger kunskap om människor, miljöer och 

problem, blir medvetna om tradition och förnyelse i kulturen och därigenom också 

bättre förstår sig själva och sin omvärld.23    

 

I den nu gällande Läroplan för de frivilliga skolformerna från 1994 (Lpf 94) uttrycks 

historiska perspektivet i svenskundervisningen mycket kortare och mer koncist. Istället för att, 

som i Lgy 70, presentera svenskämnet som en kurs vilken spände över hela gymnasietiden, så 

delades kurserna in i A, B och C. I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att studera 

Svenska B för att denna kurs innefattar en stor del litteraturhistoria. I de kursmål som är 

uppsatta för Svenska B står att: 

 

Eleven skall: 

1.”... kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning” och   

2.”... känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta 

tider till våra dagar.”24  

 

I Lpf 94 finns således inga handfasta, praktiska råd om hur undervisningen ska gå till och inte 

heller sägs det någonting om samtidens inverkan på texter. Det tydliga ämnesintegrerade 

perspektivet är heller inte med i den nya läroplanen. I båda läroplanerna visas dock tydligt att 

ett historiskt perspektiv på litteraturen är ett av målen med svenskundervisningen, både i den 

föregående och den gällande läroplanen. Det finns dock anledning att även titta på 

regeringens påbörjade arbete med en ny läroplan, Gymnasieskola 2007 (Gy 07). Arbetet med 

utvecklingen den nya läroplanen påbörjades 2003/2004 men denna hann aldrig träda i kraft 

p.g.a. regeringsbyte, men en del av de läroböcker vi studerar i detta arbete författades när Gy 

07 var nära att träda i kraft. Därför ska vi även titta på delar av Gy 07 vid analysen av 

läromedlen. Den översikt som finns att tillgå i Gy 07 är dock knapphändig, och kursmål och 

betygskriterier finns inte med. Däremot finns generella förändringar som är av intresse för vår 

analys. Bland annat ville Gy 07 att eleverna skulle få ämnesbetyg istället för kursbetyg: 

 

                                                 
23 Lgy 70, Supplement 80 s. 6. 
24 Skolverket, Kursplanen för SV1202 -  Svenska B. 
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Den modell av ämnesbetyg som regeringen föreslår innebär att ett nytt  

 ämnesbetyg sätts varje gång en elev avslutar en kurs i ämnet och ersätter ett  

 tidigare betyg i ämnet. Därvid görs också ett nytt ställningstagande till elev-  

ens samlade kunskaper i förhållande till kunskapsmålen i ämnet. För varje  

kurs eleven studerar i ett ämne utvecklas, fördjupas eller breddas kunskaperna.[...]25 

 

I jämförelse med Lgy 70, som mycket tydligt yrkade på ämnesintegrerade studier och 

undervisning, står Gy 07 för en motsatt hållning i den bemärkelsen att eleven mycket tydligt 

skulle läsa ämnesisolerat och inriktat på att öka kunskaperna i ett visst ämne. Detta är en 

väsentlig skillnad läroplanerna emellan, och något vi måste ta i beaktning vid studiet av 

läromedlen.  

 

Men vilka förutsättningar ges till pedagogerna i det teoretiska material, de läromedel, som 

givits ut på marknaden de senaste tjugo åren? För att detta ska kunna klargöras bör lärobokens 

roll inom skolan först lyftas fram: 

 

 

Enligt den forskning som finns tillgänglig är det ett obestridligt faktum att läroboken 

dominerar undervisningen och innehar en central position i såväl skolans 

undervisning i allmänhet som historieämnet specifikt. […] Det är självfallet så att 

undervisningen påverkas av elevgruppen, dess sammansättning och tidigare 

kunskaper och erfarenheter, av läraren och hennes kunskaper, intressen och 

förutsättningar samt en lång rad resursmässiga variabler. Vad som genom alla 

olikheter ändå utgör någon form av gemensamma drag är läroböcker. […] I en stat 

präglad av en lugn samhällsutveckling utan stor polarisering och politisk-ideologisk 

splittring litar man på sina läroböcker. 26 

 

När det gäller läromedel för litteraturvetenskapen är det av naturliga skäl det ämnet som är i 

fokus, både i undervisningstid och läromedlet. Det är mycket möjligt att den historiska 

bakgrund som medföljer läroboken kan vara den enda representanten av för den historiska 

epok de litterära verken tillhör. Som tidigare påpekats är det även en stor variation när det 

gäller elevernas förförståelse inom historia. Dels varierar kunskaperna från högstadiet och 

dels finns det ingen garanti för att eleverna läst Historia A innan de kommer till 

svenskundervisningen eller ens kommer att läsa kursen under under gymnasiet. Därför kan 

                                                 
25 Gy 07, prop. 2003/04:140, s. 3. 
26 Ammert 2008:16-17. 
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den historiska återkopplingen inom litteraturvetenskapen i svenskämnet faktiskt utgöra en stor 

del av den historia eleven möter under sin gymnasietid. Det gör i sin tur urvalet, 

avgränsningen och innehållet väldigt viktigt. Dessa faktorer är viktiga även inom 

läroböckerna för historieämnet där det av praktiska skäl naturligtvis inte går att ta upp allt om 

allting. Detta innebär i sin tur för de litteraturvetenskapliga läromedlen att avgränsningen av 

den historiska återkopplingen måste vara större i och med att svenskämnet primärt är inriktat 

mot litteratur.  27  

 

Vad som även är relevant är de bilder läromedlet använder sig av och där kommer vi att utgå 

från Max Liljefors text om Förflutenhetens bilder, också den från boken Historien är nu...28 

Liljefors menar att: 

 

Bilder kan både konkretisera och ge en upplevelsedimension åt kunskaper som 

bibringas genom läroböcker […]Bild och text påverkar varandras innebörd, eller 

bildar snarare en gemensam och sammansatt innebörd.29 

 

Författaren anser att kombinationen text/bild ofta ger en sammansatt och ny mening åt bilden 

men även att dessa meningar får olika innebörd beroende på olika kombinationer, varpå han 

går djupare in i detta ämne. Detta ska vi emellertid inte analysera djupare i denna studie då det 

varken finns tid eller rum åt omfattande bildanalyser. Däremot motiverar Liljefors tankar 

varför vi i denna studie också ska ägna bilderna i läroböckerna ett visst utrymme.  

 

Läroplanerna i korthet 

 

1970 års Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70)  

Denna var gällande fram till 1994 då den nya läroplanen trädde i kraft. Lgy 70 är tydligt 

inriktad på ett ämnesintegrerat perspektiv med ämnesöverskridande tankar. Värt att notera är 

att Lgy 70 i den allmänna delen har ett särskilt utvecklat perspektiv på läromedel där det 

detaljerat beskrives hur dessa ska utformas och användas i undervisningen. Gällande tryckta 

läromedel menas bland annat att ”Eleverna bör uppmuntras att på ett tidigt stadium vänja sig 

vid att hämta uppgifter ur olika källor eftersom en varierad information ger bättre 

                                                 
27 Selander 1988:17. 
28 Liljefors, Max ”Förflutenhetens bilder” i Historien är nu, Studentlitteratur, Lund 2009:91-104 . 
29 Liljefors 2009:94. 
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överskådlighet”.30 Vidare menar läroplanen att det i ämnet svenska är viktigt att ha insikt i 

många olika slags litteratur, och att det därför inte kan förbehålla viss litteratur till en viss 

”linje, årskurs eller elevkategori”.31 Även bilder nämns i läromedelssammanhang och även 

här är förslagen detaljerade, bland annat menar läroplanen att ”särskild uppmärksamhet bör 

ägnas byggbara bilder”.32 Den för den här studien relevanta delen är emellertid supplementet 

(för ämnet svenska) som uppdaterades 1980. I denna del går läroplanen in på grundläggande 

mål och riktlinjer för ämnet, som är utformat som en omfattande kurs men med flera moment. 

Det betonas ständigt att helhetssynen på ämnet ska stå i fokus och att de olika 

huvudmomenten inte får behandlas så ”att ämnet upplevs som splittrat”.33  

 

Vidare är kursplanen för Lgy 70 mycket djupgående och ger handfasta tips och råd om den 

pedagogiska praktiken. Det manas till att samverka mellan skolans ämnen eftersom det skapar 

en större enhetlighet och sammanhang. Då vi i denna studie tittar på just detta, så är det värt 

att notera att Lgy 70 är noga med att uppmuntra en ämnesöverskridande undervisning. Syftet 

med detta är bland annat att det ”hindrar också att likartade moment behandlas vid olika 

tillfällen i olika ämnen, utan att det sker någon anknytning emellan dem.”34  

 

1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

Då Skolverket 1994 ändrar den befintliga läroplanen till den nu gällande Lpf 94 ändras också 

en betydande del i upplägget, jämfört med den tidigare läroplanen. Tydligast är att den nya 

läroplanen baseras på mål och riktlinjer, istället för som tidigare ge handfasta och praktiska 

tips. De praktiska tips som erhållits tidigare, har här istället flyttats över till kategorin 

Betygskriterier. Dessa återfinns efter varje kursplans Mål och kan ses som vägar till målet.   

 

En annan väsentlig skillnad i den nya läroplanen är att den riktar in de olika ämnena i kurser 

istället för moment, som det tidigare varit. Kurserna delas in i A, B och C-nivåer och dessa 

innehåller i sin tur olika moment. Kursplanerna för svenskämnet berör således olika moment i 

de olika kurserna, och relevant för den här studien är således kursplanen för svenska B då den 

här har en tydlig litteraturvetenskaplig inriktning.  

 

                                                 
30 Lgy 70, allmänna delen s. 66. 
31 Lgy 70 Supplement 80 s. 24. 
32  Lgy 70 allmänna delen  s.67. 
33 Lgy70, supplement 80 s. 7. 
34 Lgy 70 , suppl. 80 s. 30. 
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Kursplanen för svenska B är inte lika detaljerad och utförlig som den tidigare. Istället är 

kursplanen delad i två delar: Mål och betygskriterier. Kursplanen är komprimerad och 

målbaserad. De mål som relateras till i denna studie är de med historiska referenspunkter. 

Eleven skall bland annat: ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter mellan olika 

tider och kulturer[...]” och ”känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har 

utvecklats från äldsta tider till våra dagar.”35 

 

 

Gymnasieskola 2007 (Gy 07) 

Den förra regeringen satte igång ett reformarbete av den nuvarande läroplanen flera år innan 

regeringsskiftet 2006. Den nya läroplanen, Gymnasieskola 2007, skulle träda i kraft 2007 och 

denna skulle främst innebära en förändring av ämnesundervisningen snarare än ett 

genomgripande reformarbete.36 Den grundläggande struktur som redan fanns inom 

gymnasieskolan skulle istället vidareutvecklas, inte omarbetas.  

 

Den mest relevanta förändringen gällande den här studien, är den som gäller betygen.  I Gy 07 

skulle bedömningen gå från kursbetyg till ämnesbetyg. Här menas det att:  

 

övergången till ämnesbetyg innebär att gymnasieskolans utbildningar ska byggas upp av studier i 

olika ämnen. Omfattningen av studierna i ett visst ämne ska kunna variera mellan olika program, men 

också inom olika program[…]37 

 

Istället för uppdelade kursbetyg i A-, B, och C-nivåer så ville läroplanen alltså ha ett 

genomgående betyg för varje ämne. Ett betyg skulle därmed höjas om eleven ökade sina 

kunskaper i ämnet. Denna reform skulle således kunna ha inneburit nya tankegångar och 

utformningar gällande läroböckerna, varför detta kan vara intressant att belysa i denna studie.    

 

Tidigare forskning 

 

När det gäller historiemedvetande i historieböcker är det främst Niklas Ammerts 

doktorsavhandling Det osamtidigas samtidighet – Historiemedvetande i svenska 

                                                 
35  Skolverket, Kursplanen för SV1202 -  Svenska B. 
36 Gy 07 sammanfattning s. 2. 
37 Gy 07 sammanfattning s. 2. 
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historieläroböcker under hundra år som är närmast vår studie. Ammert behandlar också 

historiemedvetandet i läromedel under en längre tid, men skillnaden är att han fokuserar på 

läromedlen från historia samt detta för flera stadier än enbart gymnasiet. Ammert tar avstamp 

i människan som en tidsvarelse som befinner sig i ett flyktigt nu, påverkad av det förflutna 

och med tankar om och planer inför framtiden. Han menar att människor dagligen möter 

historia och att historia är en central dimension i människors liv där både det förflutna och 

kommande är närvarande.38 Detta helt enligt Jeismanns historiemedvetande-begrepp. 

Historiedidaktik nämner han som det vetenskapliga studiet av människors möten med historia, 

en definition som även vår studie använder sig av. Vad Ammert menar är dock att historien 

kan mötas på flera olika sätt och i olika sammanhang samt att skolan inte längre har monopol 

på historieförmedling. Han hänvisar även till Hannah Arendts ord om att lärande alltid vänder 

sig mot det förflutna i och med att världen alltid är äldre. 39 

 

Vad Ammert även betonar är hur skolan och historieundervisningen hamnat i en paradoxal 

situation där historieämnet drabbats av nerskärningar, inte längre är ett kärnämne och 

drabbats av reducerade undervisningstimmar, samtidigt som dåvarande stadsminister Göran 

Persson arbetade aktivt för att främja Levande Historia-projektet 1997 vars huvudfunktion var 

att informera elever om förintelsen. I läroplanen för Lgf94 skulle det dessutom anläggas ett 

historiskt perspektiv i samtliga ämnen. 40 Syftet med Ammerts studie är att i en tid när 

människor möter historien i en mångfald av sammanhang, undersöka hur elever möter 

historien i skolan och, i synnerhet, hur elevernas historiemedvetande kan utvecklas genom 

historieundervisningen. 41  

 

Ammert framlyfter i sitt resultat att historiemedvetandet är ett svårfångat fenomen med både 

mångskiftande och komplex karaktär där mångfalden präglat studien mot en öppen och 

explorativ ansats. Den definition Ammert använder av historiemedvetande är Reinhart 

Kosellecks ”det osamtidigas samtidighet” där han talar om den moderna tidens 

historiemedvetande som ett mentalt redskap för historiskt tänkande på en övergripande nivå. 
42 

 

                                                 
38  Ammert 2008:9. 
39  Ammert 2008:12. 
40  Ammert 2008:13. 
41  Ammert 2008:14. 
42  Ammert 2008:207. 
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Ammert har i sin studie delat in sekelperspektivet i tre skeden där han konstaterar att det 

under perioden 1900-1960 är de kronologiska berättelserna som är framträdande, att det under 

perioden mellan 1960-1980 istället är berättelser som tar sin utgångspunkt i nuet, nuet blir 

inkörsport till det förflutna. Slutligen låter 1900-talets sista skede, 1980-00, nutiden bli en 

referenspunkt i tolkningen av det förflutna.  

 

Sådana exempel visar sig i de för perioden typiska fiktiva berättelserna. Med det 

menar jag att författarna har skrivit en kort berättelse som blixtbelyser ett ögonblick, 

en händelse eller ett förlopp. I berättelsen placeras personer som skulle kunna vara 

verkliga, men författaren låter dem anta drag av vår egen tid. 43 

 

Han menar även att de senaste läroböckerna knyter an till det förflutna istället för att betona 

kontraster. För sättet att presentera det historiska stoffet och knyta det till mottagaren, 

historiebruket, menar Ammert att 1900-talets historieböcker präglas av ett i huvudsak likartat 

vetenskapligt historiebruk som berättar hur det var och som tolkar med hjälp av en större 

historisk kontext. Han menar även att lärobokstexterna fyller på funktionen att orientera och 

förankra läsaren i tiden, framför allt i nutiden där en existentiell hållning visar sig då de stora 

och eviga frågorna om livet lyfts fram. 44Ammert behandlar även historieundervisningens 

funktion som identitetsskapande. Ammert behandlar även hur Då-perspektivet dominerar 

läroböckernas texter, men trots att det vid en första anblick kan ge verka som om dåtiden är i 

isolerad från det nutida och framtida, men att det ändå går att se en genomgående tendens att 

nutidens uppfattningar och idéer är näst intill ständigt närvarande.  

 

Vid sidan av Ammert, vars studie med sitt perspektiv på historiemedvetande gör att den ligger 

närmast denna studie, finns även andra läroboksanalyser då läroboken har en viktig funktion 

inom dagens skola. Ofta har läroboksanalyserna frågeställningar som vinklats utifrån ett 

elevperspektiv, men också utifrån de olika läroplanerna.45 Malin Andersson har i Läroböcker 

har ett eget liv. En läroboksanalys om Vietnamkriget under tre läroplansperioder. (1997) 

finner författaren att läroböckerna i historia för högstadiet oftast belyser en faktacentrerad 

kunskapssyn snarare än ett fokus på samband och orsaksförklaringar.46 Läroboksanalys med 

koppling till läroplanerna för de obligatoriska skolformerna är särskilt vanligt förekommande 

                                                 
43  Ammert 2008:209. 
44  Ammert 2008:210. 
45 Andersson Palola, Emma & Isaksson, Maria, Andersson, Malin E, Läroböcker har ett eget liv: en 
läroboksanalys om Vietnamkriget under tre läroplansperioder, Lärarhögskolan, Malmö, 1997. 
46  Ibid. 
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och sällan har kopplingen gjorts för de frivilliga skolformerna. 

 

Göran Andolf gjorde i sin avhandling Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 

1820-1965 en omfattande undersökning av just undervisning och läroböcker.47 Gällande 

läroböckerna har Andolf tittat på bland annat urvalet och hur det förflutna organiseras. Han 

menar att:  

 

detta visar hur man uppfattar det närvarande och tänker sig det kommande. Det är 

troligt att böckernas sätt att strukturera historien kom att övertas ganska kritiklöst av 

eleverna, här torde det inte stått klart för dem att alternativa synsätt var möjliga.48 

 

Andolf har sedan tittat på en rad olika aspekter, både gällande undervisningen och 

läroböckerna. Intressant för denna studie är emellertid just läroboksstudien, och denna har 

analyserats utifrån rubriker som Debatten och läroböckerna, Stoffets avvägning, Stoffets 

behandling, Läroböckerna i undervisningen, Läroboksbeståndet m.m. I sitt resultat menar 

Andolf bland annat att historievetenskapen har ett centralt inflytande på undervisning och 

läroböcker.49 Han sätter samhälleliga processer i samband med synen på 

historieundervisningen och lyfter fram att gymnasiet expanderar våldsamt mellan 1930-1960 

och detta påverkar givetvis historieämnets roll i skolan som nu får konkurrens av 

samhällsläran.50 Gällande läroböckerna håller sig författarna under den berörda perioden till 

gällande kursplaner, men han finner också att åsikterna i de allmänna debatterna 

överensstämmer med det som skrivs i läroböckerna. Författarna påverkades således av den 

allmänna opinionen.51 Andolfs avslutande plädering: 

 

Historieundervisningen har därigenom allt mer blivit ett samhällets officiella 

självporträtt, och allt mindre kommit att uttrycka en enskild individs 

ställningstagande till mänsklighetens stora problem och personliga tolkning av dess 

erfarenheter.52       

 

visar också hur hans resultat kan tolkas. 

                                                 
47  Andolf, Göran, Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 1820-1965, Esselte studium, Malmö 

1972. 
48  Andolf 1972:1. 
49 Andolf 1972:283. 
50 Andolf 1972:291. 
51 Andolf 1972:292. 
52 Andolf 1972:294. 
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Hans Albin Larsson har även han en studie av relevans för vårat ämne. Barnet kastades ut 

med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning53 närmast blev historia som 

behandlar historieämnets sentida förändringar där historieundervisningen ges mindre och 

mindre utrymme i skolan. Vad Larsson lyfter fram är bland annat hur många timmar i veckan 

historieämnet ges utrymme för relaterat till de olika läroplanerna. Exempelvis hade det 

humanistiska programmet/linjen 10 veckotimmar historia när Lgy70 var gällande, 7,7 

veckotimmar efter Lpf 94 och enbart 3 när Lpf94 förändrades 2000. Vilket även för den 

tekniska grenen innebar att den obligatoriska historieundervisningen försvann. 54 Anledningen 

till det minskade timantalet, trots att läroplanen är densamma, är att det efter 2000 inte längre 

kan garanteras undervisningstid i proportion mot poängtalen och att ämnen som endast läses 

av elever i studieförberedande program, som historia, knappast kan räkna med 

undervisningsresurser som motsvarar poängantalet. Larsson behandlar i sin studie även 

läroplanernas syn på historieundervisning.  

 

Vad som även bör framlyftas i den teoretiska grunden är rådande strömningar inom det 

litteraturdidaktiska forskningsfältet eftersom historiedidaktiken inte allena kan förklara eller 

ligga till grund för de förändringar som sker över tid i de studerade verken. Inom 

litteraturdidaktiken finns några studier av intresse för denna. Lars Brink behandlar 

litteraturundervisningen ur ett historiskt perspektiv i Gymnasiets litterära kanon (1992.)55 

Denna avhandling behandlar emellertid en tidsperiod många år från vår studie, men behandlar 

urval och värderingar från litteraturvetenskapliga läromedel vilket är relevant även ur vårat 

perspektiv. Det urval Brink analyserat är emellertid det rent litteraturvetenskapliga ur ett 

perspektiv riktat mot den litterära kanon. Brink talar om en kanonbildnings- eller 

kanonförändringsprocess som han behandlar under den studerade tiden. 56 Det är denna 

urvalsprocess som blir av intresse i förhållande till vår studie. Brink menar att ”Utgivning av 

läroböcker och texter förutsätter alltid ett urval. […] Dessa urval bestäms av kriterier som kan 

vara gemensamma för hela samhället, för skolan som helhet eller speciella för 

modersmålsämnet.”57 Brink påpekar även att urvalskriterierna hänger samman med vilket 

                                                 
53  Larsson, Hans Albin, Barnet kastades ut med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning 

närmast blev historia, Aktuellt om Historia, Småland, 2001. 
54  Larsson 2001:49. 
55  Brink, Lars. Gymnasiets litterära kanon – Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, Avdelningen för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala, 1992 
56  Brink 1992:13 
57  Ibid.  
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utrymme och vilka uppgifter skolämnen ges på schemat. Som tidigare konstaterats är just 

urvalet av stor vikt för denna studies analys av historiemedvetandets utveckling inom 

litteraturvetenskapliga läromedel eftersom urvalet av den historiska återkopplingen styr denna 

faktor.  

 

De exakta nyanserna av Brinks undersökning går inte att applicera på denna, men de 

övergripande dragen i Brinks sammanfattning där han konstaterar att de första 

litteraturhistoriska läroböckerna för gymnasiet dominerades av ett idealistiskt eller snävt 

nationalpedagogiskt synsätt, men att detta efter hand löstes upp. Själva text- och 

författarurvalen förändrades dock i betydligt mindre utsträckning och inriktningen på stora 

svenska författarskap och litterära idealgestalter finns kvar även i de senare läromedlen. Vad 

som istället ändrades var hur läromedlens omfång och ambitionsnivå ökade. 58 

 

Återigen behandlar Brinks studie en tidsperiod långt tillbaka, mer närliggande är istället 

diskussionen kring kulturbegreppet och estetiken inom dagens skola. Skolan och den radikala 

estetiken (2004) är en antologi av Lena Aulin-Gråhamn, Magnus Persson och Jan Thavenius 

som behandlar detta ämne ur en rad perspektiv.59 Här menar författarna övergripande att alla 

kunskapsområden har något att lära av konsten och att skolkunskaper i vilket ämne som helst 

har, liksom vetenskaperna, en viktig formsida. Estetiken är kunskapsområdenas medvetande 

om sig själva som formad verklighet. Vidare menar författarna att estetiken som social form 

kan utmana skolans kultur, att estetiken som formspråk kan utmana skolans kunskapssyn. Att 

den sätter ett frågetecken inför lärobokskunskapernas entydighet och förenklingar, inför 

färdiga och fasta kunskaper. 60  

 

Detta vidgade kulturbegrepp ges många dimensioner där författarna argumenterar för den 

moderna estetiken som en del i samtliga ämnen, inte bara de typiskt kulturpräglade. Här 

konstater Thavenius att många lärare inom naturvetenskapliga ämnen inte ens svarade på 

frågor om kulturarv och förmedling av kulturarv och menar vidare att lärare i ämnen som av 

alla uppfattas som kulturämnen hade en mycket normativ kultursyn på både skolans innehåll, 

sig själva och eleverna.61 Sett ur det mycket breda kulturbegrepp författarna förespråkar kan 

                                                 
58  Brink 1992:282 
59  Aulin-Gråhamn, Lena. Persson, Magnus. Thavenius, Jan. Skolan och den radikala estetiken, 

Studentlitteratur, Lund, 2004.  
60  Aulin-Gråhamn mf. 2004:10 
61  Thavenius, Jan, ”Den modesta estetiken” i Skolan och den radikala estetiken, Studentlitteratur, Lund, 2004. 
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således ett utvecklande av elevers historiemedvetande ses som ett delinslag i detta vidgade 

kulturbegrepp.  

 

Magnus Persson problematiserar kulturbegreppet under rubriken ”Gemensam kultur” där 

även litteraturens roll och betydelse ifrågasätts. Han menar att litteraturens gemenskap inte 

längre är självklar, vare sig i eller utanför skolan. Att skriftkulturen har ersatts av en 

mediekultur där litteraturens roll som dominerande förmedlare av fiktioner har övertagits av 

film, television och digitala medier. 62 Persson hänvisar till den danske litteratur- och 

kulturforskaren Hans Hauge att statens behov att, med hjälp av skolan, kanonisera kultur, har 

försvagats kraftigt. Hauge menar, enligt Persson, att litteraturen skulle kunna spela en viktig 

roll i nya, mera produktiva ansträngningar att konstruera en kultur som både är gemensam och 

som erkänner skillnader. 63 

 

Den kulturella vändningen är ett begrepp som påverkat litteraturundervisningen för denna 

studies aktuella tidsperiod och är därför av intresse då även dess innehåll kan ha förändrat 

litteraturundervisningen för gymnasieskolan. Den kulturella vändningen är, enligt Magnus 

Persson, ett motsägelsefullt och svårgripbart fenomen.  

 

Betraktad som en akademisk företeelse har den inneburit en radikal vidgning av 

kulturbegreppet och ett ökat intresse för att tolka fenomen i just kulturella termer 

med hjälp av avancerad ny teori. 1973 brukar benämnas som något av ett 

”genombrottsår”. Då utkom två verk som kom att få ett stort inflytande på 

utvecklingen inom humaniora och samhällsvetenskap: historikern Hayden Whites 

Metahistory och antropologen Clifford Geertzs The Interpretation of Cultures. 

White visar i sin studie hur historieskrivningens språk och stil inte är sekundära 

faktorer i förhållande till återgivningen av historiska fakta. Historieskrivaren 

använder sig, liksom romanförfattaren, av retoriska figurer och berättelsemönster 

som är allt annat än självklara och neutrala. […] Både White och Geerts vände sig 

alltså till litteraturstudierna för att hitta nya begrepp och metoder som kunde 

importeras till de egna disciplinerna. I nästa fas av den kulturella vändningen sker en 

motsatt rörelse. Litteraturstudierna vänder sig till andra kulturvetenskaper och 

(åter)importerar de omfunktionaliserade och kulturiserade begreppen och 

                                                                                                                                                         
s. 89-90.  

62  Persson, Magnus, ”Gemensam kultur” i Skolan och den radikala estetiken, Studentlitteratur, Lund, 2004. 
s.194 

63  Persson 2004:195 
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metoderna. 64 

 

Den kulturella vändningen är således relevant för vår studie där vi tittar på just samverkan 

mellan litteraturvetenskap och historia inom skolan då även dessa tankegångar i stil med 

historiedidaktiken kan ha inverkat på läroboksförfattarna. Persson behandlar emellertid denna 

läroboksaspekt i sin studie. Han konstaterar att relationen mellan styrdokument och läromedel 

för svenskämnet kan karakteriseras som asymmetrisk med avseende på den kulturella 

vändningens inflytande. Ett inflytande som enligt Persson var stort i styrdokumenten, men 

marginellt i läromedlen.  

 

Legitimeringar i kursplanerna som bar tydliga avtryck från den kulturella 

vändningen är däremot i läromedlen sällsynta, alternativt så har dessa avtryck 

suddats bort från legitimeringen och möjliggjort en mer traditionell artikulering av 

den. Undantaget, om man nu kan betrakta det som ett sådant, är legitimeringar i 

termer av kulturarv, vilka förekommer rikligt i läromedlen.65 

 

Vad Persson således konstaterar är att den kulturella vändningen ges mycket lite utrymme 

eller synliga spår i läromedlen för litteraturvetenskap. Då Perssons analys behandlar samma 

tidsperioder som vår studie gäller samma resultat de av oss studerade verk och fokus för 

denna undersökning blir således främst på de historiedidaktiska mönster som kan avspeglas i 

läroböckerna.  

 

Annan tidigare forskning som är relevant ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv är Annica 

Danielssons bok Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets 

litteraturförmedling 1945-1975. Här har hon studerat vilket stoff som förmedlas i antologier 

under en trettioårs-period och hur dessa kopplas till de aktuella läroplanerna. Danielsson 

anlagt två perspektiv på sitt material; ett tematiskt och ett litterärt och hon har bland annat 

tittat på religiösa aspekter, internationella/nationella perspektiv, samhälls-och 

historieskildringar med mera66. Hon finner i sina resultat att litteraturen (antologierna) 

stämmer väl överens med de aktuella kursplanerna men att det syns en väsentlig skillnad 

stoffet i den sista antologin, Svenska för gymnasiet (1966) som här fokuserar mindre på 

                                                 
64  Persson, Magnus, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 

Studentlitteratur, Malmö, 2007, s. 29-30 
65  Persson 2007: 157 
66  Danielsson, Annica, Tre antologier – tre verkligheter: en undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 
1945 – 1975, Lund Univ. Press, Diss. Lund: Univ.; Lund, 1988:12 



25 
 

religiöst och patriotiskt förankrade texter och mer de moderna vardagsproblem som vi möter i 

det industrialiserade samhället; tonårsproblem, generationsmotsättningar och 

familjekonflikter.  

 

Det är därmed, för denna studie, intressant att lyfta de skillnader som Danielsson funnit 

mellan antologierna i sin studie, och särskilt de som rör kopplingen till läroplanerna. 

Danielsson har nämligen funnit att antologin Dikt och tanke (1955), berörde den nya 

läroplanen mer än den stadga som den egentligen var kopplad till; 1933 års stadga: ”Då Dikt 

och tanke utgavs, gällde fortfarande 1933 års stadga, men antologin ansluter närmast till de 

nya kursplaner som fastställdes 1954 och till de metodiska anvisningarna från 1956.”67 Detta, 

menar vi, motiverar vårt val att ha med den läroplan för gymnasiet som aldrig togs i bruk, 

men som rimligen kan antas ha präglat författarna på marknaden.  

 

Metod och urval 

Periodurval 

Studien avser att göra nedslag vid tre olika tidpunkter perioden mellan 1985-2007 för att se 

om eller hur de skiljer sig åt samt reflektera över detta. Varje nedslag är förankrat i den 

rådande läroplanen och aktuella tidsströmningar inom historiedidaktiken. Närmare 

redogörelser för både läroplaner samt historiedidaktik återfinns i ovanstående teoridel. De tre 

perioderna är utvalda för att de dels representerar två olika läroplaner samt en tidsperiod (00-

talet) där det var långt gånga diskussioner kring en ny läroplan (GY07).  

 

Det har även skett en avgränsning av hur mycket av det utvalda läromedlet som studeras. Här 

är fyra epoker utvalda: 

 

Antiken 

Medeltiden 

Renässansen 

Romantiken 

 

Urvalet motiveras med att täcka en längre tidsperiod där vi börjar från en av de litterära 

                                                 
67 Danielsson 1988:254 
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epoker som ligger närmast historieämnet för att sedan steg för steg närma sig den mer 

moderna litteraturhistorien där litteraturen är mer isolerad och författarna konkreta på ett 

annat sätt än de var under antiken. 

 

För analyserna ansvarar vi för två epoker var där vi sedan ställer representanter ur alla sex 

läromedel mot varandra. Analysmodellen är indelad i två avdelningar där den första, Del 1, 

inte tittar på epokerna isolerat utan läroboken i sin helhet och främst dess förord. Här ligger 

fokus på uttalat syfte och vad läroboken själv säger sig ha för perspektiv på det kommande 

innehållet. En form av teoretisk grund. I  analysmodellens del 2 ställs sedan denna grund mot 

det faktiska innehållet. Hur historia används rent praktiskt för att utveckla elevernas 

historiemedvetande. Detta genom en rad olika frågeställningar. Analyserna för del 2 redovisas 

emellertid inte i sin helhet utan enbart i sammanfattande form. 

 

Analysmodell 

Analysmodellen är utvecklad utifrån Lennart Hellspongs modell för funktionsanalys vilken 

han ställer upp i sin bok Metoder för brukstextanalys.68 Hellspongs motivering för en 

funktionell analys lyder: ”Den funktionella analysens syfte är att undersöka vilka funktioner 

en text har, hur de samspelar med varandra och hur texten stödjer dem i sitt sammanhang.”69 

Detta, menar vi, är talande för denna studies syfte då vi vill studera det historiska innehållet 

och dess funktion i litteraturvetenskapliga läroböcker för gymnasiet.  

 

Hellspong lyfter fram den funktionella analysens funktioner. Bland annat menar författaren att 

en text, vid sidan av sin huvudfunktion, också har ”andra mål som stödjer den på ett 

underordnat plan – hjälpfunktioner.”70 Det är således textens funktioner och hjälpfunktioner 

som studeras i denna analys. På samma sätt som andra brukstexter har mål och syften, så har i 

allra högsta grad även läroböcker det. En läroboks syfte är uppenbart: att vara ett hjälpmedel 

till att utbilda och fördjupa kunskaperna hos en elev. Men hur görs detta i praktiken, och vilka 

hjälpfunktioner har lärobokens olika delar? Vilken funktion får dessa delar tillsammans? ”Att 

relatera textens egenskaper till dess syften är målet för en funktionell analys”. 71 Utifrån 

Hellspongs uppställda exempelfrågor på sidan 83, så har denna studies analysmodell 

                                                 
68 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund. 2006. 
69 Hellspong 2006:83. 
70 Hellspong 2006:82. 
71 Hellspong 2006:82. 
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utvecklats med utgångspunkt i ett litteraturvetenskapligt och historiskt perspektiv. 

 

Att fånga historiemedvetande är emellertid någonting som är svårt att konkret gripa tag i. 

Historiemedvetandets utvecklande sker ofta indirekt i det dolda i likhet med språkutveckling 

och grammatik. Historiemedvetande är någonting som kan utvecklas av i stort sett allt med en 

historisk återkoppling. Från dokumentärfilmer till spelfilmer och historiska instick i 

läroböcker för litteraturvetenskap. Från något så litet som en bild i en bok till läsandet av en 

hel bok. Utvecklandet av historiemedvetandet kan ske i direkta eller indirekta former, 1990-

talets kampanj Levande Historia hade som syfte att upplysa om förintelsen på ett mycket 

fokuserat och direkt sätt, annan typ av historiemedvetande utvecklas mer indirekt i andra 

format. Läroböcker för litteraturvetenskap får ses som ett forum för det indirekta 

historiemedvetande eftersom litteraturen är i fokus samtidigt som historiska återkopplingar 

ändå är frekvent förekommande med det primära syftet att ge djupare förklaring till 

litteraturvetenskapliga fenomen samtidigt som de både direkt och indirekt även utvecklar 

elevernas historiemedvetande.  

 

Analysmodellen är med sina två delar fokuserad på hjälpfrågor med dels en övergripande 

analys av syfte/kunskapssyn (Del 1: Förordet/Allmänt om läromedlet) i vilken förordet samt 

bokens helhet studeras. Här har vi ställt frågor om bokens och författarens/författarnas syften 

och målsättningar, kopplingar till läroplanerna m.m. genom att använda oss av frågor som: 

  

• Vad är lärobokens syfte? Hur vill författarna själva att boken ska läsas? Vad står i 

förordet? Till vilken kurs riktar sig boken? 

 

kan vi studera lärobokens målsättning och författarnas mening. Vad utgår 

författaren/författarna från att eleverna har för förkunskaper? Dessa är aspekter som inte är 

föränderliga genom bokens olika kapitel, utan som är statiska.  

 

I den andra delen av analysmodellen (Del 2: Epokavsnitten) ställer analysmodellen upp mer 

preciserande frågor om varje kapitel. Frågorna kategoriseras under tre avdelningar: Urval, 

avgränsningar och disposition, nationellt eller internationellt perspektiv och källhantering Här 

ställs mer specifika frågor för varje kapitel. Exempel på några frågor är: 

 

• Hur använder sig läromedlet av historia? I vilken omfattning? Hur lägger läroboken 
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upp det?  

• Hur stort utrymme ges åt allmän historiefakta i varje epokavsnitt?  

 

Dessa är frågor som behandlar till exempel antal bilder i avsnittet och källkritik. Här kan vi 

studera det specifika för varje epokavsnitt. Dessa är således aspekter som kan vara 

föränderliga för varje kapitel. För analysmodellens helhet, se bilaga 1: analysmodell.     

 

I uppsatsens analysdel 2 redovisas inte de fullständiga analyserna för varje läromedel. Istället 

har vi valt att sammanfatta dessa analyser epokvis samt hänvisa vidare till var i diskussionen 

dess resultat ställs mot frågeställningar och syfte.   

 

Läroboksurval 

Varje tidsmässig period representeras av två läromedel med närliggande utgivningsår. När det 

gäller urvalet av de aktuella läromedlen har det skett efter främst två egenskaper. Dels 

utgivningsåret som i de två första fallen ligger några år efter läroplanens införande för att 

litteraturen på så vis både är starkt kopplad och influerad av de rådande styrdokumenten. Vad 

som sedan påverkat urvalet är litteraturens epokindelning. Där har målet varit att hitta 

litteratur med likvärdig indelning. Så att antiken kan ställas mot antiken, medeltiden mot 

medeltiden och så vidare. Det finns undantag, i synnerhet kring de senare tidernas litteratur 

där många av läroböckerna valt olika uppdelning av romantiken. Vissa delar in den mer 

geografiskt, andra tematiskt och liknande. För läroboksurvalet har förlag, försäljningssiffror 

eller kritik inte varit faktorer som spelat in utan enbart ovanstående praktiska parametrar. Att 

varje tidsperiod representeras av två läromedel motiveras med att på så sätt kvalitetssäkra 

analysen och trots det kvalitativa upplägget ändå kunna ge lite bredd. En faktor som kan bidra 

är även att många av läromedelsförfattarna återkommer i ett flertal läroböcker och där låter 

det dubbla urvalet oss ge en lite bredare bild än enbart ur en läroboksförfattares vy. En 

tänkbar metod hade kunnat vara att använda det omvända resonemanger för att enbart titta på 

förändringen hos en läroboksförfattare över tid, men för att ge en bredare bild av utvecklingen 

och de olika lärobokstyper som varje period gestaltas av föll valet i denna undersökning ändå 

på det dubbla författarperspektivet. 

 

För 1980-talet är den rådande läroplanen Lgy 70 som 1980 utökades med supplement. Under 

1980-talet började även diskussionen kring det utvecklade historiedidaktiska ämnesfältet med 
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historiemedvetande att ta fart. Aktuella böcker för denna tidsperiod är Litteraturhistoria för 

gymnasieskolan av Inga Söderblom och Sven-Gustaf Edquist från 1985 (80A)72 samt 

Litteraturen – epoker och diktare av Ulf Jansson och Martin Levander från 1989 (80B)73. 

Båda dessa läromedel har likartad epokindelning samt har sitt utgivningsår minst fem år sedan 

supplementen till Lgy70 nådde marknaden. Läromedlen har kronologisk indelning, men olika 

förlag samt författare.  

 

1990-talet i sin tur representeras av Lpf94 som blir ny, rådande läroplan för de frivilliga 

skolformerna. Studerade böcker för denna 90-talsperiod är Möt litteraturen av Bengt Brodow 

och Ingrid Nettervik från 1998 (90A)74 samt Den levande litteraturhistorien. 

Litteraturhistoria för gymnasieskolan av Ulf Jansson från 1999 (90B)75. Även dessa utvalda 

för att de ligger rätt i tiden och har likvärdig kronologisk indelning. En problematik som 

emellertid finns är att det är en författare som återkommer från föregående epok, Ulf Jansson. 

Upprepningar av läroboksförfattare i en tidsmässig studie är dock svårfrånkomlig då många 

av de aktuella läromedelsförfattarna är återkommande under många år och i studiens 

urvalsmetod har vi valt att låta författare återkomma. Med den restriktionen att de inte får vara 

två under samma tidsperiod. Vi har även valt att inte låta två förlag ensidigt representera 

samma tidsperiod. Vid tillfällen i studien där stora upprepningar från tidigare studerade 

läromedel visar sig, belyses detta även om det handlar om en författarupprepning eller ej.  

 

2000-talet får inte någon ny läroplan 2007, vilket var tanken med GY07 som dock läggs på is 

när det efter valet 2006 blir regeringsskifte i Sverige. I GY07 skulle Historia bland annat bli 

ett obligatoriskt kärnämne på gymnasiet. Trots att läroplanen aldrig blev aktuell kan den ändå 

ha influerat läroboksförfattare i och med de rådande didaktiska diskussionerna som varit 

gällande och i sin tur påverkat läroböckerna. För denna period är två böcker utvalda. 

Litteraturen lever. Antiken-1914 av Ulf Jansson från 2005 (00A) 76 samt Känslan för ord av 

Pia Cederholm och Anders Danell från 2007 (00B).77 Även här har vi alltså en upprepning av 

Ulf Jansson som läroboksförfattare, vilket dock är en faktor som uppmärksammas vid 

eventuella upprepningar. Indelningen är kronologisk och förhåller sig väl till tidigare 
                                                 
72  Söderblom Inga, Edqvist Sven-Gustaf, Litteraturhistoria för gymnasieskolan, Biblioteksförlaget, Stockholm. 

1985. 
73  Jansson, Ulf, Levander, Martin, Litteraturen – epoker och diktare, Almvist & Wiksell Förlag. 1989. 
74  Brodow & Nettervik, Möt litteraturen,  Gleerups förlag. 1998. 
75  Jansson, Ulf, Den levande litteraturhistorien. Litteraturhistoria för gymnasieskolan, Almquist & Wiksell. 

1999 
76  Jansson, Ulf, Litteraturen lever. Antiken-1914, Liber AB. 2005. 
77  Cederholm, Pia, Danell, Ulf, Känslan för ord, Gleerups, 2007. 
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studerade böcker. Vad som emellertid kan kritiseras är att den ligger tidigt i tiden för att 

kunna ställas mot de rådande tankegångarna från GY07, läroboken kan där ses som ett 

gränsfall som vi dock ändå valde att inkludera i studien eftersom tidsperiodens andra bok har 

tillräcklig distans mot GY07. Bok nummer 2, 00B, är i sin tur ett läromedel som bryter av från 

den kronologiska mallen. Den skapades för att vara fungerande i både Lpf94 och GY07 

beroende på om reformen skulle gå igenom eller inte78. Med detta säkerhetsställt fungerar den 

som en vägvisare för de tankegångar som var rådande under 00-talet, trots att någon ny 

läroplan aldrig släpptes. Därför är boken mycket relevant i denna studie och är inkluderad 

trots att den inte har den kronologiska uppdelningen utan snarare arbetar tematiskt med fem 

kapitel som både inkluderar Svenska och litteraturvetenskap.  

 

En avgränsning för denna studie är att det enbart är läromedlet i form av färdig lärobok som 

studerats. Läroboksförfattare, dess utbildning, teoretiska hemvist eller eventuellt utgivna 

läroböcker innan den studerade perioden (1985-2007) har inte granskats i denna studie. 

 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till perioden 1985-2007 och ett begränsat antal läromedel är utvalda. 

Tidsperioden är vald med hänseende till att det 1980 infördes ett supplement till Lgy70 som 

var den rådande läroplanen för gymnasieskolan under den tiden. Tidsperiodens avslutande, 

2007 är vald därför att det ligger nära nutid samt har läromedel som kan ha präglats av de 

rådande tankegångarna kring historiemedvetande och läroplansutveckling under 2000-talet.  

 

Bokurvalet är totalt sex till antalet, två från varje period där varje bok analyseras utifrån fyra 

epoker samt en övergripande analys som behandlar förord, syfte och relation till de aktuella 

styrdokumenten. Anledningen till att bokurvalet är begränsat till sex stycken är att studien 

fokuserar på att göra kvalitativa analyser, men för att säkerställa resultatet är varje period 

representerad av två läromedel. Läromedlen är inte valda utifrån försäljningsstatistik, 

popularitet eller andra externa faktorer utan det som spelat in för urvalet är epokindelning 

samt tidsmässig placering så att de kan representera tidsperioden.  

 

I och med att studien spänner över ett brett perspektiv med analyser av både tidsskillnader och 

                                                 
78  Detta läromedel har inget förord. För att säkerställa syfte och hur 00B förhåller sig till GY07 genomfördes 

därför en e-postbaserad intervju med läromedlets redaktör Henric Arfwidsson. Se bilaga 2.  
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innehållsdifferenser ligger även en avgränsning i hur djup varje analys blir. Det skulle till 

exempel ha varit möjligt att göra en studie helt fokuserad på bildmaterialet i läroböckerna, 

men eftersom detta inte är syftet blir de enskilda delarna i analyserna mer övergripande där 

istället de relevanta likheterna/skillnaderna lyfts fram.  

 

Studien behandlar även läroböckerna enbart som färdiga, fullständiga produkter. 

Utvecklingsfas, författares bakgrund eller arbetsprocess är ingenting som ges utrymme i 

denna studie utan enbart det färdiga resultat i form av läromedel gymnasieskolan använder i 

sin undervisning.  

 

Disposition 

Arbetet har delats lika mellan oss två författare. Detta är tydligast i de empiriska delarna 

medan det i vissa delar diskuteras och skrivs av oss båda. Studien baseras på sex läroböcker, 

med nedslag i fyra epoker i varje: antiken/forntiden, medeltiden, renässansen och romantiken.  

Uppsatsens disposition utgår från fyra delar. I den inledande delen diskuteras grunden för 

studien, det vill säga metod, frågeställning, urval, tidigare forskning m.m. Därefter behandlas 

analysdelen, vilken presenteras i två delar (Del 1 och Del 2). Del 1 utgår från 

Analysmodellens Del 1: Förordet/Allmänt om läromedlet där varje läroboks övergripande 

mål och syfte studeras. I Del 2 utgår vi analysmodellens Del 2: Epokavsnitten där varje 

presenterad epok studeras i de sex läroböckerna (se Analysmodell ovan) Därefter, den fjärde 

delen, avslutas med en diskussion i vilken vi redogör för våra resultat med en sammanfattning 

av epokernas skillnader och likheter. Här knyter vi an till tidigare forskning och diskuterar 

resultaten mot denna.  

 

Sofia har här analyserat antiken/forntiden och medeltiden i samtliga sex böcker. Hon har även 

ansvarat för Inledning, Historiedidaktik och historiemedvetande, Större delen av Tidigare 

forskning, Periodurval, Avgränsning, Läroboksurval. I Del 1 har Sofia skrivit om förorden i 

lärobok 80B, 90A och 00B. I diskussionsdelen har hon skrivit om Utvecklande av 

historiemedvetande, Urval, Källkritik samt Vad påverkar läroboksförfattarna. 

 

Sara har analyserat renässansen och romantiken. I övrigt har hennes område varit 

Läroplansteori och historieundervisning på gymnasieskolan, Läroplanerna i korthet, Göran 

Andolfs studie i Tidigare forskning, Analysmodell. I Del 1 har Sara skrivit om förordet i 
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lärobok 80A, 90B och 00A.  I diskussionsdelen har hon ansvarat för Bilder och 

Nutidskopplingarna. 

 

Tillsammans har vi ansvarat för Syfte och problemformulering, Diskussionsdelarna 

Tidsperspektivet – hur skiljer sig läromedlen från 80, 90 och 00 och Skillnader och likheter 

mellan epokerna. Alla resultat har framkommit genom gemensamma diskussioner av 

analysresultaten. I analys och diskussionsdelen används även förkortningar av namnen på 

läromedlen för att tydliggöra tidsperiod och undvika sammanblandningar.
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Resultat 

Del1 

Lärobok 80A 

Boken är avsedd att passa olika linjer och klasser på gymnasiet.79 Författarna framhåller 

tydligt att bokens innehåll disponerats i tre huvudavsnitt, där den litteraturhistoriska 

framställningen följer en kronologisk ordning. Varje epokavsnitt inleds med den aktuella 

tidens viktigaste händelser samt idé- och kulturströmningar som därefter följs av ett antal 

författarporträtt.80 Författarna framhåller också att ambitionen med boken är att välja 

representativa författare och att hellre studera ett färre antal grundligt, än att rabbla många 

författare på ett ytligt sätt.81  

 

Författarna anser att förståelsen av att författarna som berörs i läroboken hör hemma i en 

speciell tidsmiljö är mycket viktig och att eleverna också måste utgå från den kontexten. 

Västerländsk litteratur tillhör den största delen utav boken och här menar författarna att de 

”[...] velat visa att den västerländska litteraturen inte står isolerad utan är en del av 

världslitteraturen.”.82  Detta går också i linje med de samtida historiedidaktiska 

idéströmningarna då fokus ligger på förståelse och kontext. Eleven ska därmed med hjälp av 

kunskaper för den samtida kulturen och samhällsbilden utveckla en förståelse för författarna 

och deras förutsättningar. Författarna tar således in flertalet aspekter som ligger utanför 

litteraturvetenskapen och vice versa: utanför den historiska sfären, för att integrera de  

två discipliner och därmed öka förståelsen.   

 

Sett utifrån den tidigare definitionen av historiemedvetande: ”Historiemedvetande innefattar 

sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 

framtiden” lägger läromedlet 80b här fokus på begreppets första del. Tolkningen av det 

förflutna. Här vill läroboken i sin strävan efter att nå en större helhetsbild öka förståelsen för 

texterna och gör då detta genom det idéhistoriska perspektivet. Det underlättar tolkningen av 

de förflutna texterna och ger mer utrymme för eleverna att utveckla sitt historiemedvetande 

med hjälp av både litteratur och historisk återkoppling.  

                                                 
79  80a s.6. 
80  Ibid. 
81  Ibid. 
82  Ibid. 
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Här finns således många antydningar om att den förståelsen som ligger i fokus och inte bara 

”ett komprimerat uppradande av fakta”.83 Detta är något som tydligt harmonierar med den 

gällande läroplanen för gymnasieskolan.84 Lgy70 förespråkar också ett tydligt 

ämnesintegrerat perspektiv vilket, som nämnts ovan, denna lärobok visar tendenser till.  

 

Författarna framhåller också att bilderna i boken har en viktig pedagogisk funktion och har till 

uppgift att;  

 

[...] förklara verbalt svårbegripliga sammanhang eller fördjupa insikten i en viss 

epok, kulturströmning, författarpersonlighet eller text. Det kan till exempel vara 

lättare att förstå den litterära klassicismen, romantiken, realismen eller 

modernismen, om man får konfrontera dessa riktningars texter med bilder från 

motsvarande strömningar inom konsten.85 

 

Författarnas fokus på litteraturhistorien blir därmed tydligt förståelseinriktad då de använder 

sig av de olika historiska aspekterna, vilka alla kan hjälpas åt för att åstadkomma en mer  

mångfacetterad bild av litteraturhistorien. Detta blir således bokens syfte. 

 

Bildmaterialet är sparsamt, men varje bild är tydligt förklarad och motiverad. Användningen 

av bilder är tydligt motiverat i förordet med: ”Den litteraturhistoriska delen av boken är rikt 

illustrerad och bilderna, som huvudsakligen valts av oss själva, har en viktig pedagogisk 

funktion. ”86  

Lärobok 80B 

80b betonar det idéhistoriska perspektivet tydligt i förordet där litteraturens utveckling tas 

med som en del av den sociala och idémässiga utveckling som sker under epoken.  

 

Eftersom litteraturens utveckling är en del av den sociala och idémässiga 

utvecklingen rymmer framställningen fylliga idéhistoriska redogörelser för varje 

epoks bärande tankelinjer. Avsikten är att enskilda författarskap och verk därmed 

skall bli lättare att förstå. Vår erfarenhet är att om litteraturen sätts in i sitt 

                                                 
83  Ibid. 
84  Lgy70. 
85  80a s. 7. 
86  80b s. 7. 
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idéhistoriska sammanhang kan stora delar av västerlandets litterära arv, som annars 

kan upplevas som både obegriplig och ointressant av eleverna, göras levande. 87 

 

Det idéhistoriska greppet motiveras med att det är kopplat till elevers engagemang och att det 

med denna återkoppling kan göras levande för eleverna. Även framställningen av litteraturen 

skall ses som ett försök att levandegöra litteraturen och väcka elevernas läslust. Mängden 

referat av tidigare litteraturhistoriska texter förklaras med att: 

 

Avsikten är dels att göra eleverna bekanta med verk som de (förmodligen) aldrig 

läst, och på detta sätt kan bli intresserade av att själva läsa, dels att själva mängden 

referat skall ge underlag för diskussioner om ”vårt behov av epik” och om likheter 

och skillnader mellan masskulturens och skönlitteraturens historier och myter.88 

 

I citatet tas utgångspunkterna i att eleverna har lite insikt i de refererade texterna, men även 

det utvecklade idéhistoriska upplägget tyder på att författarna inte heller räknar med att 

eleverna har större förkunskaper kring historia. Läroboken arbetar mycket med att löpande 

redogöra för både historiska strömningar och litterära händelser, mycket av det senare speglas 

med ett genreperspektiv där läroboken sorterar in texter/dikter/dramer efter de klassiska 

genrerna. Vid betydelsefulla, historiska, händelser ges detta omedelbart en längre utläggning. 

Allmän historiefakta ges mycket utrymme, bitvis flera sidor vid större beskrivningar eller 

händelser. Den historiska kunskapen knyts till de litterära verken genom att förklara vilka 

ideal och tankegångar som påverkade författarna. Det görs ingen direkt skillnad mellan 

historia eller litteraturhistoria utan de historiska kopplingarna får förklaringar i den löpande 

texten.  

 

Vad som betonas i förordet är emellertid att det är ur ett västerländskt perspektiv boken 

behandlar litteraturhistorien vilket förklaras med utrymmesskäl och att den inriktningen kan 

ge ett idéhistoriskt djup till eleverna snarare än bredd.  

 

Denna tydligt idéhistoriska inriktning för läromedlet där författarna integrerar litteratur med 

historia i stor utsträckning kan ses som rätt i tiden relaterat till både läroplan och 

historiedidaktiska tankegångar. Den rådande läroplanen, Lgy70 med tillhörande supplement 

                                                 
87  80b, förord. 
88  80b, förord. 
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från 80, förespråkar ämnesintegration och en övergripande syn på historieämnet snarare än 

ämnesisolation.  

 

Även när kortare texter och hela verk inte läses i sitt kronologiska sammanhang, är 

det ibland nödvändigt att känna till det samhälle och det kulturklimat där de blivit 

till. Man kan behöva kännedom om politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och 

ideologiska förhållanden för att förstå författarens avsikt. Det kan också vara 

väsentligt att veta något om författarnas och litteraturens funktion och ställning i det 

aktuella samhället.89 

 

Detta är tydligt i 80b med liksom de historiedidaktiska tankegångarna i läromedlet som 

framträder genom strävandet efter djupare förmedling av historiska kunskaper snarare än den 

tidigare traditionen med tydlig teori och metod. Ämnesintegration inom skolväsendet är en 

trend det arbetas för. Sett ur dessa perspektiv förhåller sig läromedlet 80b nära de rådande 

tankegångarna. 

 

I och med det ämnesintegrerade idéhistoriska perspektivet blir det, precis som för 80a, även 

här ett 80b med ett utvecklande av historiemedvetande ur det förflutna perspektivet. Detta 

härlett till hur läroboken ger flera dimensioner av den litteraturhistoriska kontexten när 

författarna framlyfter helhetsbilden. Citatet ovan motiverar ytterligare faktorer eleven behöver 

kännedom om för att förstå författarens avsikt med det skrivna verket och ur det perspektivet 

arbetar 80b för att ge just denna breda förståelse som in sin tur även arbetar för ett 

utvecklande av elevernas historiemedvetande med tyngdpunkt på dåtid.  

 

Boken riktar sig till huvudmomenten i svenska för gymnasiets 3- och 4-åriga linjer. Den är 

även tänkt att användas som handbok vid folkhögskolor, inom vuxenutbildning och 

kursverksamhet.  

  

Det bildmässiga materialet består av målningar, avmålade bilder från författare samt bilder 

från moderna filmatiseringar. Ofta med ingen eller väldigt liten förklaring om vad verket 

föreställer, innehåller och dess bakgrund. Bilderna tar inte upp något större utrymme och är 

oftast placerade i marginalen.  

                                                 
89  Lgy70, Supplement 80. s. 25. 
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Lärobok 90A 

Förordet till Möt litteraturen vill framlyfta en klassisk litteraturhistorieskildring:  

 

För att ge klarhet och struktur åt stoffet har vi på traditionellt vis skrivit en 

litteraturhistoria som ger en kronologisk översikt av litteraturen från äldsta tider 

fram till slutet av 1900-talet. Boken presenterar epoker, litterära strömningar och 

betydelsefulla författarskap med tonvikt på själva texterna, men det innebär inte att 

vi försummat författaren bakom verket. Vi har också försökt att i korta drag ge en 

bild av samhällsutvecklingen för att kunna peka på litteraturens och författarens 

beroende av sin samtid. 90 

 

Här nämner läroboken visserligen samtidens betydelse för verken, men med det vaga ”vi har 

också försökt att i korta drag” blir det tydligt att detta inte är det viktigaste inslag i boken. 

Istället är det en textcentrerad bok där tonvikten ligger på 1900-talet.  

 

Boken nämner inte exakt kurs den är tänkt att användas men riktar sig mot de 

studieförberedande programmen, men kräver inte att eleverna har några speciella 

förkunskaper. De historiska inslagen förklaras istället för att bara nämnas, som exempelvis 

pesten i samband med Decamerone.91 Vad som emellertid är viktigast är, som förordet 

förklarar, texterna i sig och det är där fokus främst ligger. 

 

Aktuell läroplan för 90a är Lgf94, en läroplan där det integrerade perspektivet inte är lika 

tydligt som i föregående Lgy70. Samtidigt betonas elevens generella kunskapsutveckling där 

även elevens förmåga lyfts fram. 92  

 

De historiedidaktiska tankegångarna för 90-talet då 90a släpptes handlade inte så mycket om 

årtal och enskilda historiska fakta, utan snarare om hur den sentida människan och samhället 

står i förbindelse med dåtiden. Historia utanför skolans värld var relevant, vilket här kan ses 

som historia utanför historieämnet. I 90a är författarna selektiva med de historiska 

referenserna, men vid tillfällen då läromedlet går ifrån det textcentrerade perspektivet för att 

förklara någonting på ett djupare plan gör läromedlet det välmotiverat och arbetar mer med 

förståelse än enskilda fakta, även om årtal nämns frekvent.  

                                                 
90  90a. s. förord. 
91  90a, s. 39. 
92  Lpf94. s. 6. 
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I och med att den historiska återkopplingen och den samtida kontexten i 90a är nerminskad 

jämfört med föregående 80-verk blir utvecklandet av elevernas historiemedvetande här främst 

via den litterära plattformen. Fokus ligger på texterna och historia används mer selektivt än 

övergripande. Ur de tre studerade tidsperioderna (80, 90 och 00) är 90-böckerna de som 

främst riktar sig mot texterna som texter och litteratur vilket i 90a även medför att 

utvecklingen av elevens historiemedvetande främst blir via faktarutor och den utvecklande 

kunskapen om texterna i sin tur kan ge. 

 

Bilderna saknar referenser och upphovsmän och beskrivningarna är stundtals bristfälliga. 

Bilder används i form av målningar och statyer men författarna har även valt att använda 

bilder ur moderna filmscener och teateruppsättningar.93 På detta sätt knyter författarna 

samman dåtid med våra nutida berättartekniker.  

Lärobok 90B 

Förordet till Den levande litteraturen inleds med ”Att lyssna till goda berättelser, och att själv 

berätta, är ett starkt och ursprungligt mänskligt behov”.94 Med detta vill Jansson föra fram det 

episka behovet hos människor och fokusera på lusten att roa sig själv med berättelser.95 Men 

Jansson menar även att det episka behovet kännetecknas av ett slags identitetsskapande och 

att de unga, med hjälp av litteraturen: söker hjälp att strukturera omvärlden och få 

sammanhang i sina liv – de söker med andra ord kulturella rötter för att klara livets stormar. 

Därför har litteraturen alltid haft, och kommer alltid att ha, en grundläggande betydelse i alla 

kulturer.96 

 

 Författaren vill att boken ska hjälpa läsaren/eleven att upptäcka att denna ingår i ett kulturellt 

sammanhang, och vill presentera den västerländska litteraturen i ”sitt historiska och 

idémässiga sammanhang”.97 Här syns de samtida, historiedidaktiska strömningarna då 

tonvikten ligger just på elevens förståelse av sig själv som en del av historien. Att öka 

förståelsen om att eleven ingår i ett kulturellt sammanhang manar också till att öka förståelsen 

för sitt eget deltagande i historien. Dels som en produkt av historiska skeenden men också 

                                                 
93  90a s. 62 och 64. 
94  90b förord. 
95  Ibid. 
96  Ibid  
97  Ibid. 
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som någon som har betydelse för framtidens historieskrivning. 

 

När författarna här lyfter hur läsaren/eleven ingår i ett kulturellt sammanhang och utifrån det 

perspektivet vill presentera den västerländska litteraturhistorien, närmar läroboken sig en 

bredare utveckling av elevens historiemedvetande. Det förflutna perspektivet nås både via de 

historiska återkopplingarna och de litterära referenserna, men när författaren sedan ställer det 

till läsarens identitetsskapande blir ytterligare en dimension i historiemedvetandets utveckling 

synlig. Av definitionen ”Sammanhanget mellan tolkning av det förflutna, förståelsen av 

nutiden och perspektivet på framtiden” blir det således både det förflutna och nutiden som här 

ges möjlighet att utvecklas via lärobokens angreppsperspektiv som där skiljer sig från 

föregående 80-böcker som mer isolerat behandlade det förflutna.  

 

Jansson talar här till läsaren med ett litterärt språk och lägger hela tiden tonvikten på just ”[...] 

de goda berättelserna, på de ljuva och fantastiska, de spännande och skrämmande 

historierna.”98 Boken kan därmed antas syfta till att utveckla läsarens litteratur- och 

kulturupplevelse. Snarare än att rada upp fakta och årtal vill Jansson mana till en förståelse för 

den egna, västerländska kulturen. 

 

På samma sätt som i lärobok 90A, så kännetecknas de historiedidaktiska strömningarna av en 

vidare historieupplevelse i den bemärkelsen att litteraturhistoria, historia och kultur blir 

begrepp som smälter samman utan tydliga ämnesgränser. Till skillnad från de 

historiedidaktiska tankegångarna under 1980-talet, med tidsmässig orientering och förståelse 

för den historiska kontexten, så fokuserade läroboken under 1990-talet på vårt förhållande 

med det förflutna. Detta blir således tydligt här då författaren framhåller den 

identitetsskapande processen som någonting viktigt.  

 

Den gällande läroplanen Lpf94 är inte lika detaljerad som den föregående läroplanen, Lgy70. 

Här finns istället mer generella och övergripande mål för svenska B, och detta upplägg syns 

också i lärobok 90B där författaren framhåller vikten av att se samband, likheter och 

skillnader mellan epoker som är ett av målen i svenska B.  

 

Urvalet av bilder är mångfacetterat och sträcker sig från Rafaels ”Skolan i Aten” med tydliga 

                                                 
98  Ibid. 
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referenser till antikens pånyttfödda ideal, till bokomslag och skillingtryck.99 Författaren 

använder sig även av moderna bilder ur filmer, kartor, statyer, målningar och foton. Både från 

verkliga platser och teateruppsättningar.  

 

Lärobok 00A 

Förordet till boken består av två sidor, där den ena är en Bruksanvisning och en är Till 

läsaren. Bruksanvisningen berättar att boken innehåller fem avdelningar (Antiken, 

Medeltiden etc.) Varje avdelning innehåller därefter sex byggstenar, format som återkommer i 

varje avsnitt. Exempel på sådana är en bastext som berättar om epokens författare och stora 

verk, Textutdrag ur litterära verk och Utblick som ”ger korta blickar ut mot civilisationer och 

kulturer som blomstrat helt på egna villkor [...]”.100 Till läsaren berättar om vad boken har att 

ge, men också att läsaren själv har ett ansvar att lära sig, och läsa, viktig litteratur: 

 

Men det är du som ska göra jobbet. Det är du som ska anstränga dig 

att tänka efter och du som ska fråga om det du inte förstår. Det är du 

som måste bestämma dig för att stänga av tv:n eller dataspelet och läsa 

– och läsa en gång till. 101 

 

Jansson ställer sedan upp fem punkter där han berättar om vad läsaren har att vinna på detta. 

Bland annat menar författaren att läsande är språkarbete, läsande är samtal. Men särskilt 

intressant för den här studien är den fokusering på det kulturella sammanhanget, i punkt 

nummer fem: 

 

Runt oss finns ett kulturellt sammanhang, en historia, ett sätt att se på 

människan och samhället som format generationer. Vi ingår alla i en 

kulturtradition, och vi måste veta något om dess framväxt- vare sig vi 

är nöjda med den eller vill påverka den i en helt ny riktning. 102 

 

Här blir det tydligt att Jansson vill lyfta fram ett historiemedvetande och göra läsaren 

uppmärksam på att hon är en del av historien och att hon också är en del av framtiden. De 

                                                 
99  90b s. 63, 65 och 76. 
100 00a s. III. 
101 00a s. IV. 
102 Ibid. 
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rådande historiedidaktiska tankarna blir också närvarande då författaren lyfter fram flera 

aspekter utanför historieämnets kronologi, däribland kultur och samhälleliga faktorer, för att 

öka förståelsen hos läsaren.  Sett ur definitionen ”Sammanhangen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” täcker läroboken här till viss del 

in samtliga delar.   

 

Läromedlet är, tillsammans med tillhörande språk- och litteraturböcker m.m., skapat som ett 

heltäckande svenskpaket för gymnasiet. (Jansson-Levanderpaketet, Liber) Här nämns således 

inga kurser (Svenska A, B etc.) och därmed syns influenser av den läroplan för 

gymnasieskolan (GY07) som var nära förestående, men som aldrig togs i bruk. Den 

helhetssyn där gav det gavs betyg i ämnen, utan uppdelningar av kursnivåer som A- B och C, 

blir här tydlig. Men här syns också referenser till de mål i kursplanen för Svenska B där 

eleven ska kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer, 

samt att känna till några väsentliga drag om hur språket har utvecklats genom tiderna.103   

 
Bilderna är många och har olika syften. Porträtt av författare, renässansmålningar, foton av  

tryckpressen och Cornelis Wreesvijk blandas. Men här finns även scener ur filmer som 

Romeo och Julia (Baz Luhrmans filmatisering från 1996). Här återfinns alltså tanken med att 

dra paralleller med dåtid-nutid på ett sätt som unga läsare kan relatera till. 

 

Lärobok 00B 

00B är en lärobok med ett annorlunda format än de tidigare. Istället för den traditionella, 

kronologiska och epokindelade litteraturhistorien, arbetar författarna här med teman för hela 

Svenska B-kursen. Läromedlet var emellertid även anpassat för att kunna fungera för GY07 

och trycktes även inledningsvis som Svenska 1.104Syftet är här att ge en tematisk förståelse 

för eleverna. Boken är indelad i fem kapitel där vi i åtminstone fyra av dem får exempel på 

litteraturhistoria. Som tillägg finns det i slutet även en ”Handbok” där eleven mer konkret kan 

slå upp exakta definitioner eller förklaringar. För litteraturhistorian innebär det 11 sidor där 

läroboken sammanfattar varje epoks kännetecken, tid och kända verk. Det finns även en 

tidsbild där epokerna ställs bredvid varandra och kategorier som Kulturhistoria, politisk 

historia, teknisk historia, litteraturhistoria lyfts. Detta är emellertid främst en uppslagsdel för 

konkretisering av det läroboken använder i de tematiska delarna. 

                                                 
103 Skolverket, Kursplanen för SV1202 -  Svenska B. 
104 Se intervju bilaga 2. 



42 
 

 

För temakapitlen är ofta elevens egen värd och utgångspunkt central. Läroboken utgår i 

aktuella diskussioner som exempelvis ”Spelar könet någon roll?” där den sedan arbetar sig 

mot litteraturhistoriska exempel, i det här fallet kopplas högmedeltiden in där de manliga 

hjältarnas ideal skapades i riddardiktningen. 105 De litteraturhistoriska texterna med 

tillhörande historisk kontext behandlas alltså utifrån aktuella teman där de knyts till ämnet 

och förklaras djupare än rena kronologiska redogörelser eller författarporträtt. I detta 

sammanhang används den historiska kontexten flytande i den löpande texten för att förklara 

ytterligare, men för svårare ord eller läs/film-tips använder läromedlet sig av faktarutor. 

Läroboken bygger även in frågor efter textexempel där eleverna får analysera de texter de just 

läst.  

 

Detta tematiska perspektivs utgångspunkt i elevens vardag, nutid, gör att 00b är det läromedel 

som främst fokuserar på historiemedvetandedefinitionens nutidsperspektiv. Från nutiden 

kopplas den litteraturhistoriska och historiska återkopplingen in för att både ge eleven 

kunskap om den aktuella texten och innehållet, men även sin nutidssituation.  

 

Några större krav på förförståelse hos eleverna ställs inte, dels genom de ordförklarande 

rutorna och dels genom det tematiska upplägget där varje tema blir grundligt uppbyggt. 00b 

vill inte sätta de äldre verken i fokus som sådana utan snarare förklara hur de kan ligga till 

grund för dagens händelser, ideal och samhälle. Därför arbetar läroboken mycket mot den 

stora förståelsen snarare än enskilda årtal, de är istället förlagt till handboksdelen.  

 

00b var i förhållande till läroplanen Gy07 om den hade trätt i bruk. En läroplan där en del var 

att fokus låg på ämnesbetyg snarare än kursbetyg. För svenskans del hade det inneburit att 

läroplanen frångått den tidigare uppdelningen där fokus på det svenska språket i bruk från 

Svenska A och det litteraturhistoriska fokuset för Svenska B. Där hade den tematiska 

indelningen för 00b fungerat utmärkt eftersom den arbetar med hela Svenskämnet och 

anknyter till litteraturhistorien. Den tematiska indelningen är inte heller exklusiv för 00b utan 

förekommer i andra, moderna, läroböcker för det svenska språket.  

 

För just denna bok, 00b, som inte har förord samt vaghet kring vilken läroplan den egentligen 

                                                 
105 00b. 
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är riktad mot, genomfördes en intervju med bokens redaktör Henric Arfwidsson (se bilaga 2).  

 

Bilderna har en central plats, och utbudet är mångfacetterat. Allt från samtida konst och 

bokillustrationer till tecknade serier och filmscener används. Då och då ska läsaren Öppna 

bilden, vilket innebär en kortare bildanalys där läsaren vägleds med frågor till bilden.  

 

Del 2 

Forntiden/antiken 

Indelningen för de äldsta epokerna inom litteraturvetenskapen brukar antingen vara Antiken 

eller Forntiden. Vad de studerade läromedlen menar med dessa perioder är i enkla drag all tid 

innan medeltiden inleds. Detta är en period som inkluderar flodkulturer, det grekiska 

samhället med tillhörande litteratur, det efterföljande romerska riket och bibeln samt 

kristendomens intåg i historia och litteratur. Det är en period som inkluderar genreuppkomst 

filosofi och, enligt många av läromedlen, en grund till mycket av det dagens västerländska 

samhälle står på. Litteraturhistoriskt är Homeros Iliaden och Odyssén de mest omtalade 

verken, även om det råder tveksamheter om vem som var den faktiska författaren. Myter, 

gudar och dramatik är annat som präglar forntiden/antikens litteratur. Det är även en 

tidsperiod där den skarpa skiljelinjen mellan just vad som är kultur, myt, litteratur och historia 

är mycket vag, någonting som inte minst är påtagligt i fallet Homeros.  

 

För de studerade böckerna under 80-perioden där båda har ett idéhistoriskt perspektiv där den 

historiska återkopplingen ges mycket utrymme. 80a inleder med en längre introduktionsdel, 

helt fokuserad på historia medan 80b istället lägger in den historiska kontexten i den löpande 

texten. I 80a ligger fokus på Egypten och Mesopotamien, Grekland, Rom och Bibeln där den 

sista i synnerhet är mest textfokuserad. Källreflektioner eller kritik är inte förekommande. I 

80b har sin tyngdpunkt på den grekiska kulturen där det också framlyfts vilken betydelse 

denna kultur har för dagens västerländska samhälle.  

 

Det är med utgångspunkt i denna insikt som forntidens greker lägger grunden till 

naturvetenskapen och – som en direkt följd av detta – också grunden till vår 

moderna förnuftsmässiga bild av världen. Men de gamla grekernas inflytande är 

större än så – också västerlandets människosyn har sina rötter här. Ett otal grekiska 
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myter och sagor har förts vidare till oss genom litteratur, konst och folkliga 

berättelser. Föreställningar från forntidens grekland har därigenom levt vidare och 

en del av dessa sätter alltjämt sin prägel på vårt sätt att uppfatta människor och 

omvärld. 106 

 

De historiska återkopplingarna ges mycket utrymme under denna epok i 80b. Gränsen mellan 

vad som är historia, kultur och litteratur är ständigt flytande. Genrernas uppkomst förklaras 

med berättelser om hur de uppkom och förmedlades istället för att enbart referera till verk 

eller författare, där har 80b ett annat perspektiv än de mer författarinriktade 80a.  

 

När det gäller källkritik är läroboken bitvis vag. Osäkerheten om källornas trovärdighet 

betonas bitvis, att inte ens historiker riktigt vet hur det var. ”Många forskare hävdar att 

Homeros berättelser från början framförts muntligt. För att fånga sin publik och hålla uppe – 

intresset timma efter timma – kastar Homeros åskådarna rakt in i händelsernas mitt.”107 Trots 

att läroboken här säger att många forskare hävdar att det var så får vi aldrig veta hur många 

forskare som hävdar motsatsen, vilka som är de aktuella teorierna eller åt vilket håll det pekar. 

Istället får eleven veta att många forskare hävdar någonting vilket kan ses som mycket vagt. 

Dessutom tas ändå detta för givet och läroboken ägnar nästan två sidor till att förklara 

Homeros engagerande berättarteknik. Just detta är emellertid någonting som även fler 

läromedel behandlar liknande vilket diskuteras mer under diskussionspunkten ”Källkritik”. 

 

90a har, som det lyfts fram i del 1, mindre fokus på det idéhistoriska perspektivet. Istället blir 

det för både 90a och 90b ett textfokuserat perspektiv. I 90a ges många historiska inslag 

utrymme i gröna textrutor som ofta har temaperspektiv om speciella detaljer som exempelvis 

Myten om det trojanska kriget, 108 Den grekiska teatern109 och Tragedins teoretiker.110 För 

90a ges relativt få sidor till forntiden/antiken, men detta motiveras tidigare i förordet om att 

perspektivet främst ligger på 1900-talet.  

 

00a är även det ett textcentrerat läromedel som också arbetar med faktarutor i annan färg så 

att innehållet inte ska blandas in i den löpande texten. 00a arbetar även mycket med 

nutidsreferenser samt koppling mot elevens egen vardag. Under rubriken ”Se en film” ger 

                                                 
106 80b s. 5. 
107 80b. s. 13. 
108 90b, s. 13. 
109 90b s. 19. 
110 90b. s. 24. 
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eleven även kortare, selektiva filmbeskrivningar. För filmen Troja från 2004 skriver 

författarna till exempel ”Gudarna är bortrensade ur handlingen – men Brad Pitt är ju med…” 

och för Odyssén från 1997: ”Gudar och monster spelar en framträdande roll men effekterna är 

ibland lite klena”.111 Varför författarna har med dessa subjektiva, korta recensionsomdömen 

förklaras inte. Dessutom framlyfter läroboken både i rubrik och avsnittsintroduktion upp 

Julius Ceasar som ”Han med älgen.”112 00b har i sin tur det mer tematiska perspektivet där 

läroboken vilka olika teman närmar sig litteraturhistorien för att på så sätt förklara den på ett 

sätt som kopplar denna mot elevens vardag. I avsnittet ”Mellan sanning och lögner” behandlar 

myter som fenomen och går där tillbaka till forntiden.  

 

För att förstå vår mänskliga förkärlek för inte helt sanningsenliga berättelser måste 

vi börja i forntiden. Nyckelordet här är myter. Åtminstone sedan neandertalarna har 

människan betraktat tillvaron med hjälp av en sammanhängande men påhittad 

berättelse; man har levt hela livet i mytens förklarande ljus. 113 

 

Detta blir ett exempel ur dagens situation och tillvaro för eleven kan bli en ingång till 

litteraturhistorien.  

 

För antiken går det även att se inslag på det anekdotiska berättarsättet där detaljer, händelser 

eller episoder som kan vara intressant för eleven lyfts fram. Ett exempel på detta är bland 

annat 00a som vid skildringen av Julius Ceasar nämner honom med rubriken ”Caesar (eller: 

”Han med älgen”)” och inleder med att skriva ”Julius Caesar är kanske mest känd idag för att 

han låg i fejd med Asterix och Obelix”114 innan läroboken går över till att nämna Caesar som 

ett av de stora militära genierna, maktprincipen Söndra och härska innan det ges en 

avslutande anekdot om Caesars koppling till älgar, vilket tydligen är så viktigt att det får plats 

i både rubrik och avsnittssammanfattning. Detta är ett exempel på urvalsproblematiken som 

behandlas i diskussionen under rubriken ”Urval.  

 

Medeltiden 

Medeltiden var en mer utvecklad period än antiken där det på allvar började uppstå ”riktiga” 

författare som Dante och Boccaccio samtidigt som genren riddardiktning uppkommer som en 
                                                 
111 00a s. 49. 
112 00a s. 50. 
113 00b s. 154. 
114 00a s .57. 
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följd av samhällets utveckling.  

 

80a har som tidigare delar en övergripande historisk tillbakablick på medeltiden som grund 

innan läroboken går över till litteraturen. Vad läroboken lyfter är dels att medeltiden är ett 

vagt begrepp med olika perioder på olika platser och tidsgränsen är flytande. Vad som även 

betonas är ”medeltidskulturen” där kyrkan och dess betydelse för både litteratur och den 

vanliga människan. Ur det lokala perspektivet framhäver läroboken runskrift, landskapslagar 

och Heliga Birgitta. Det är något som många av de studerade läroböckerna väljer att göra 

eftersom epoken medeltiden, till skillnad från föregående antiken, mer kan ge ett nordiskt och 

svenskt perspektiv än tidigare.  

 

80a faller bitvis in i det osäkra, anekdotiska upplägget där läroboken möjligtvis kan tillåta sig 

framhäva källmässig osäkerhet, men låter detta inte avskräcka från mer detaljerade 

redogörelser, som när Dante Alghieris bakgrund lyfts: 

 

Det är inte mycket man vet om hans barndom, men man kan räkna med att han fick 

en kultiverad uppfostran i tidens stil, med ridning och fäktning, musik, klassiska 

språk och poesi på programmet. Sannolikt bör hand då fått läsa romerska diktare 

som Vergilius, Horatius och Ovidius.115 

 

Hur författarna kan ”räkna med” dessa faktorer trots att de framlyfter osäkerheten i att 

historiker inte vet mycket om Dantes bakgrund, redovisas inte. 

 

80b arbetar mer med en integrerad historisk återkoppling varvat med litteraturvetenskapen. 

Här ges historia stort utrymme och för medeltiden framhävs kyrkans roll och även 

medeltidens omvälvningar, bland annat i form av pestens konsekvenser för samhället. 

Medeltiden behandlas även geografiskt där Island och dess Eddadikter får mycket utrymme.  

 

90a är ett läromedel som både nämner hur tidsperioden fått sitt namn samt även en period där 

slaveri förvisso upphörde, men inte skillnaderna mellan rika och fattiga. Här används den 

historiska återkopplingen ofta som en liten bakgrundsinformation innan läroboken närmar sig 

författare eller texter. Detta ofta i den löpande texten, dock inte integrerad utan mer under 

egna rubriker. Även här är källhanteringen bristfällig, som exempelvis i avsnittet kring Heliga 

                                                 
115 80a s. 68. 
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Birgitta.  

 

Birgitta var politiskt aktiv. Hon ingrep inte bara i svensk inrikespolitik utan försökte 

också medla i kriget mellan England och Frankrike och få påven att återvända från 

Avignon till sitt rätta säte i Rom. 116 

 

Ingenting av detta underbyggs med källor eller ens en antydan till reflektion, detta i likhet 

med många andra av de studerade läromedlen vilket behandlas ytterligare under ”Källkritik” i 

diskussionen.  

 

Medeltiden inleds med ett uppslag som är snarlikt de i 80b och 00a där distinktionen mellan 

den uppdiktade, romantiserande medeltidsbilden och verkligheten framlyfts. Riddaridealet 

kontra den livegna bondens vardag. En skillnad på detta uppslag, som i övrigt är näst intill 

exakt med de i de andra två läromedlen av samma författare, är att bildtexten i 90b redogör 

för bilden som en del av en bönbok av bröderna Limourg, men att boken aldrig fullbordades 

eftersom bröderna dog i pesten. 117 Detta är visserligen en liten förändring, men likväl en 

förändring där författarna, åtminstone till synes, har förkortat texten utan att motivera varför. 

Vad 90b även gör är att använda de historiska referenserna för att underbygga litteraturen i 

den löpande texten, när Nibelungenliend tas fram placeras den även i 1800-talet där den 

bidrog till att skapa bilden av den tyska storheten. 118 

 

Det är även mycket beskrivningar om hur det var, hur människorna levde.  

 

Riddarborgarna i Provence i Sydfrankrike var den höviska stilens ”trendsättare”. Här 

rådde en njutningsfilosofi av renaste vatten. Tiden fördrevs i sysslolöshet med 

praktfulla gästabud under sång, deklaration och dans. 119 

 

Läroboken ger här en bild av hur det ”såg ut”, men någon utläggning om varför det var så 

finns det inte utrymme till. Någonting som närmare behandlas och jämförs med andra 

läromedel under diskussionspunkten ”Urval”. Även 00a ger nutidsreferenser i samband med 

Nibelungsången där den får en nutidskoppling i en faktaruta om hur den på 1930-talet tar en 

plats i nazisternas identitetsskapande. Nutidsreferenser används även i hur barbarer (nu 

                                                 
116 90a s. 33. 
117 00b s. 32-33. 
118 90b s. 38. 
119 90b s. 39. 
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nämnda som germaner) anses vara medeltida fotbollsklackar som eldade upp sig med 

kampsång och öl.120 

 

För den tematiska 00b möter eleven medeltiden på olika plan. Vid diskussionen om 

könstereotyper i kapitlet ”Din plats på jorden” nämner läroboken att det i början av 

högmedeltiden, kring 1100, var populärt med röjiga hjältesånger som beskriver manliga 

hjältars dåd i krig mot araber samtidigt som kvinnor troget står hemma och trånar efter de 

handlingskraftiga männen. Exempel på detta blir Rolandsången. 121 Några reflektioner om 

källmaterial eller liknande ges inte utan det berättas som en självklarhet om hur det var, 

exempelvis att kvinnorna hade ”mycket liten lust att sitta och lyssna på hjältehistorier” vilket 

föranledde en efterfrågan på ny litteratur. Det nationella perspektivet för medeltiden dyker 

upp när Heliga Birgitta nämns i kapitlet ”Mellan sanningar och lögner”. Dock bara med en 

kort beskrivning, ett efterföljande texturdrag och fyra instuderingsfrågor. 122 Under 

temakapitlet ”Heder & Samvete” läggs återigen fokus på den nordiska medeltiden, här i form 

av Island och Njals saga. Den isländska sagans uppkomst nämns emellertid inte, utan bara att 

det var en ”enastående litteraturtradition”. 123  

 

I handbokens sammanfattning av medeltiden menar läroboken att: ”Det medeltida samhället 

präglades av en kollektiv kultur byggd på hierarkisk världs- och samhällsuppfattning och med 

den kristna religionen i centrum.”124 

Renässansen 

Utvecklingen mot den mer traditionella författarkonsten fortsätter under renässansen, inte 

minst när Shakespeare slår igenom. I 1980-talets läroböcker ges en grundlig genomgång av de 

historiska faktorer som föranledde och var typiskt för renässansen. I lärobok 80A introduceras 

epokavsnittet om renässansen av en övergripande beskrivning av bakomliggande faktorer om 

periodens uppkomst. Läroboken förklarar den nya kultur med konstnärer och författare som 

uppstod, och den framhåller särskilt humanisternas betydelse för perioden.125  

 

Både 80A och 80B är geografiskt indelade och redogör de olika strömningarna i Italien, 

                                                 
120 00a s. 80. 
121 00b s. 75. 
122 00b s. 187. 
123 00b s. 248. 
124 00b s. 406. 
125 80a s. 104 f. 
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England, Spanien, Frankrike och Sverige. I dessa finns oftast inga litteraturhistoriska 

hänvisningar, utan har som syfte att ge kunskap om renässanslitteraturens förutsättningar.  

 

Det svenska perspektivet på renässanslitteratur behandlas alltid sist i kapitlet och även 

kortfattat. Dock så återfinns historiska fakta också här. Göticismen refereras särskilt till som 

en ”egendomlig idèriktning” och kopplas samman med idéer om att ”det nordiska urfolket, 

inte bara var våra förfäder utan det första och mest överlägsna folket i världen”.126 Detta var 

tidiga patriotiska tankar om ett slags nordisk ”övermänniska” och här drar författarna sedan 

paralleller till modern historia och nazismen.   

 

De mer renodlade litteraturhistoriska styckena finner vi istället i författarporträtten. De olika 

porträtten tar upp författarnas livsöden och Shakespeare nämns särskilt och får det största 

utrymmet. Dock så vävs hela tiden det samtida samhällsklimatet som en påminnelse om de 

historiska förutsättningarna. Lärobokens författare vill hela tiden påminna oss om att till 

exempel ”Den franska renässansen uppstod efter inhemska preludier under medeltiden – 

genom italienska impulser i slutet av 1400-talet.” eller att ”I Tyskland tog sig renässansen 

främst uttryck i reformationen, brytningen med katolicismen.”127 Således visar författarna att 

de framhåller vikten av en sammankoppling mellan historia och litteraturhistoria. 1980-talets 

renäsanssansavsnitt är uppbyggda för att tillsammans skapa denna funktion. 

 

De olika styckens uppdelning mellan generell historiefakta och litteraturhistoria är 

förhållandevis tydlig men är för den sakens skull inte helt fristående från varandra. Många 

gånger föregås de litteraturorienterade styckena av en grundläggande historiegenomgång med 

stora mängder historiska fakta, men knyter också samman dessa stycken och framhåller 

kopplingen mellan de samtida tankarna och författarnas. 1980-talets renäsanssavsnitt visar en 

tydlig tendens att förståelsen för samtiden är av central betydelse, vilket är förenligt med de 

historiedidaktiska idéerna under denna period.  

 

I lärobok 90A och 90B behandlas historiefakta mer kortfattat än i 1980-talets läroböcker. Här 

inleds kapitlen med ren historiefakta vilken behandlar de mest framträdande linjerna under 

renässansen: humanismen, boktryckarkonsten och samhällsförändringarna i bland annat 

                                                 
126 80b s. 143. 
127 80a s. 116 och s. 119. 
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Italien och England.128  Författaren använder sig även av så kallade fakta/fördjupningsrutor 

som ligger på en färgplatta. Här kan läsaren fördjupa sig i stycken (om ca en halv sida) som 

berättar om hur teaterhusen i det elisabetanska England var uppbyggda, döden och dess 

symboler samt litet om barocken och dess arkitektur.129 Dispositionen i 90B återspeglar det 

som sagts i bokens förord. Här har författarna alltså fokuserat på läsupplevelser, med referat, 

och beskrivande författarporträtt. Generella historiefakta stannar på ett mycket allmänt plan. 

Istället står den fri i separata stycken och faktakolumner.130 Därefter fokuseras kapitlet på 

renässansförfattarna, där Shakespeare får det största utrymmet.  

 

Värt att notera är att författarna noggrant lyfter fram att historiens olika epoker aldrig hade 

tydliga gränser mellan epokerna och att våra benämningar på de olika tidsperioderna är en 

efterkonstruktion. På samma förståelseinriktade sätt lyfter läroboken fram vikten av just 

förståelse för den rådande samhällsbilden i samband med litteraturhistoria. På det sättet 

framhäver författarna inte bara vikten av de historiska kunskaperna, de knyter också samman 

historisk fakta med den litterära på ett mycket tydligt sätt. Syftet med historiekunskaperna blir 

således tydligt för läsaren. 

  

Källdiskussionen uteblir och flera gånger presenteras historiefakta mycket detaljerat. Ett 

exempel finner vi på sidan 56 i 90A där författarna berättar om uppkomsten av Rabelais 

Gargantua: ”På höstmarknaden i Lyon 1532 såldes en bok med titeln Pantagruel, de törstigas 

kung.”131 Att just detta skedde, just denna höstmarknad, just detta år är något som vi ju 

naturligtvis inte kan vara säkra på och författarnas syfte med detta stilgrepp är förmodligen att 

författarna vill fånga läsaren med en litterär ton. Detta gör emellertid att textens öppenhet mot 

en källdiskussion fallerar då läroboken presenterar en sådan detaljerad historisk redogörelse.  

 

I läroböckerna från 2000-talet fortsätter de med det uppdelade arbetssättet med historiska 

faktarutor och en mer ”lättsam” layout med färger och mycket bilder. De stora upptäckterna, 

boktryckarkonsten och den nya världsbilden nämns i dessa faktarutor.132 

 

Det som särskilt bör lyftas fram är författaren i 00A:s förmåga att binda ihop dåtid med nutid.  

                                                 
128 90a s. 55. 
129 90a s. 61, 69 och 70. 
130 90b s. 64, 76 och 80. 
131 90a s. 56. 
132 00a s. 166 f. 
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Här drar författaren paralleller med de litterära klassikernas berättartekniker och böcker/filmer 

av idag. Detta blir också det sätt på vilket författaren knyter samman historiska skeenden med 

litterära sådana. I presentationen av Stiernhielms Hercules tar han upp det universella 

problemet med att skjuta upp saker till morgondagen: ”För den nyrika stormakten i Sverige 

var samma problem akut på 1600-talet. Det gällde att övertyga unga män och kvinnor att gå 

”den smala vägen.” 133 Här syns de historiedidaktiska tankarna om vikten av att förstå den 

moderna människan i förhållande till den historiska och att vi har en koppling till varandra.       

 

Lärobok 00B är annorlunda uppbyggd än de tidigare läromedlen. Här arbetar boken tematiskt 

och inte alls kronologiskt uppställt med epokindelningar. Därmed ryms ibland de flesta 

epoker inom samma kapitel. Här varvas språkhistoria med ämnen som behandlar frågan: vad 

är egentligen svenskt? 

 

Renässansens som begrepp förekommer emellertid första gången i kapitel 2- Din plats på 

jorden i samband med Leonardo Da Vincis målning Nattvarden.134 Tio sidor framåt går 

läroboken sedermera igenom historik samt textutdrag ur Stiernhielms Hercules, men också ur 

punkgruppen Ebba Gröns text Vad ska du bli? 135 Här visar författarna på sambandet mellan 

dåtidens tankar och våra idag.  

 

Historiska fakta sammanknyts med den litterära genom den tematiska indelningen i boken. På 

det här sättet utgår författarna hela tiden från ett specifikt perspektiv/ämne. Författarna 

refererar tillbaka till vår samtid med moderna böcker och filmer som har sina rötter i de äldre 

epokerna. Det svenska perspektivet blir ständigt närvarande, inte minst då läroboken i det 

första kapitlet tar avstamp i den svenska språkhistorien och vår svenska kultur. 

 

Gemensamt för alla böcker är att källdiskussionen oftast helt uteblir. Läsaren får endast ta del 

i ett perspektiv ur historien. Det svenska perspektivet tenderar också att behandlas sist i varje 

avsnitt, och ibland också mycket kortfattat och med få svenska författare.  

Romantiken 

Romantiken, 1800-talet, är den epok som har mest spretig epokindelning i de olika studerade 

läromedlen. Här råder det inte något tvivel om att författarna är författare eller att Strindberg 

                                                 
133 00a s. 178. 
134 00b s. 119. 
135 00b s. 129. 
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faktiskt varit en fysisk person. Från antikens vaga, integrerade litteraturhistoria där mycket 

vävs samman till romantikens konkreta författarskap är skillnaden stor. Generellt ges allmän 

historiefakta under romantiken mindre utrymme än de tidigare epokerna och istället fördjupas 

läsaren i de olika grundpelarna som epoken står på. 

 

De olika läroböckerna periodiserar emellertid olika, ibland återfinns romantiken under 

rubriker som 1800-talet eller Upplysning och romantik. Denna analys har därför avgränsats 

till just rubriceringen romantik. Om epokavsnittet börjat vid upplysning eller förromantik så 

har därmed analysen startat vid romantiken. Vid dessa tillfällen har det dock givetvis tagits 

hänsyn till avsnittets helhet.     

 

Epokavsnitten om romantiken får i allmänhet ett mindre utrymme än de tidigare epokerna i 

alla av de analyserade läroböckerna. Dikter används ofta för att illustrera den idévärld som 

genomsyrade epoken men de svenska perspektiven är, liksom i den tidigare analyserade 

renässansen, förbehållet de sista sidorna i kapitlet. Med detta minskade utrymme får också 

det rena historieberättandet en minskad roll i avsnitten om romantiken och historia och 

litteratur vävs gärna samman.      

 

I 1980-talets böcker ser vi att generell historiefakta omväxlande knyts ihop med författare. 

Läroboken kopplar till exempel ihop natursvärmeriet med Rousseau och avskyn mot 

samhällets moralregler med Lord Byron.136 Författarna knyter ständigt samman tidigare 

epoker eller samhällsklimat, och jämför dem emellan. På så sätt väver författarna in och 

exemplifierar litteraturen med samtida tankeströmningar. Avsnitten om romantiken ingår i ett 

större epokavsnitt som behandlar flera perioder än bara romantiken: i 80A ingår romantiken i 

ett stort avsnitt om 1800-talet och i 80B behandlas både upplysning och romantik i samma 

kapitel. Detta inskränker givetvis utrymmet och kan antas påverka stoffurvalet.   

 

Författarna använder sig gärna av romantiska dikter i den löpande texten vars funktion är att 

visa romantikens naturromantiska drag:  

 

När grymt sig förbyter/ ditt jordiska väl/ när höstvinden ryter,/ gråt icke, o själ!/ Det 

ler bortom haven/ mot fågeln en strand./På hinsidan graven/ är även ett land,/ 

                                                 
136 80a s. 230 och 228. 
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förgyllt av den eviga morgonens brand. 137 

 

Lärobok 80B sammanfattar även romantiken i sex punkter. Författarna tar bland annat upp 

”svärmeriet för det enkla och ursprungliga”, ” framhävandet av individen och individens 

känsloliv” och ” längtan efter något bortom vardagen”. 138  De svenska förhållandena 

behandlas i slutet av kapitlet och författarna vilket inleds med en kort sammanfattning om det 

aktuella samhällsklimatet. Därefter går läroboken in på olika författarskap, Stagnelius, Geijer 

och Tegnér. Perspektivet ligger således främst på Tyska, Engelska och Svenska förhållanden. 

I nämnd ordning. 

 

I 1990-talets läroböcker börjar författarna att konsekvent presentera romantikens byggstenar i  

punktform. Romantikavsnittet i 90A är uppdelad två delar: Europeisk romantik och Den 

svenska romantiken.139 I 90B börjar stycket om Förromantiken försiktigt med att förmedla de 

nya tankarna om naturreligion och Rousseaus idéer om samhället.140 Läsaren får riktig 

bakgrundsfakta om romantikens förutsättningar först 13 sidor in i kapitlet. Här redogörs för 

romantikens sex grunddrag och läroboken refererar och knyter samman dessa till specifika 

författare och verk. I grunddrag nummer 5 står det att: 

 

Utmärkande för många romantiker är att de vill fly vardagen och samtiden. De 

vänder ryggen åt Europas industrier och krig och drömmer sig i tanken bort till 

fjärran länder och flydda tider. Den arabiska sagosamlingen Tusen och en natt 

översätts och berättelser om exotiska platser och folk blir allt vanligare[...]141 

 

Det svenska perspektivet förbehålls också i 1990-talets böcker kapitlets sista del. I 90B inleds 

denna del med en nio rader lång historisk sammanfattning, vilket av författaren antas vara det 

som behövs för att läsaren ska få de mest väsentliga bakgrundskunskaperna.142 Därefter 

fördjupas kunskaperna i författare som Thorild, Stagnelius, Tegnér och Geijer, och deras liv 

och verk.  

 

I 2000-talets böcker används faktarutor och punktformer på ett mer konsekvent sätt än 

                                                 
137 80a s. 230. 
138 80b s. 190. 
139 90a s. 114 och 124. 
140 90b s. 102. 
141 90b s. 115. 
142 90b s. 128. 
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tidigare. Det tematiska upplägget blir mer tydligt och författarna tar gärna hjälp av elevernas 

intresseområden i vår samtid, för att skapa en förståelse för dåtiden. I 00A ingår avsnittet om 

romantiken i det större epokavsnittet om 1800-talet och börjar med en faktaruta där fem 

punkter om romantikens huvudtankar listas. Det handlar om ”det enkla och ursprungliga livet 

på landet”, ”Logik och förnuft är tråkiga” och ”Naturen är levande, den är besjälad”.143 

Faktarutan/fördjupningen som följer de nästkommande två sidorna tar upp utvecklingsläran 

och Darwinismen. 144 Liksom i tidigare epokavsnitt i 80A knyter författaren samman 

historiska tankar med dagens. Dåtid kopplas ihop med nutid på de ungas nivå, 

Faktarutan/fördjupningen på sidan 260 ger ett tydligt exempel på detta då Jansson tar upp 

hårdsrockbandet Iron Maidens låttext Powerslave från 1984. Här menar Jansson att  

 

Ett stort rockband tröttnade en dag på att göra vanliga låtar. De hade läst en dikt, 

”The rime of the ancient mariner” (Sången om den gamle sjömannen) – och det, det 

var något att berätta!/.../ Dikten skrevs av den romantiske engelske poeten Samuel 

Coleridge 1798 [...]   145 

 

Dikter presenteras vid fyra tillfällen, med start från stycket om Stagnelius, alltså i stycket om 

svenska författare i slutet av avsnittet.146 Därmed går det att ana en tematisk tanke bakom 

upplägget i 00A mer än kronologiskt då dessa inte återfinns tidigare i epokavsnittet.  

 

På samma sätt som i tidigare analyser av 00B så behandlas även romantikens historia och 

litteratur på ett tematiskt vis. Den romantiska litteraturen behandlas första gången i Kapitel 1- 

Svenskare än Sverige där Carl Jonas Love Almquist får orda.147  Begreppet romantik nämns 

dock inte förrän i kapitel 2- Din plats på jorden.148 Det rent historieorienterade faktatexterna 

är således relativt korta och innefattar endast någon sida. Därefter går det att finna romantik-

relaterade referenser och textutdrag i alla kapitel, bearbetade utifrån det tema kapitlet har. 

Läroboken sammanknyter de rent historiska referenserna med de litterära genom att belysa 

dem utifrån ett specifikt perspektiv, men också genom att jämföra dem med våra moderna 

författare, tankar och verk.  

 

                                                 
143 00a s. 244. 
144 00a s. 249 f. 
145 00a s. 260. 
146 00a s. 266 ff. 
147 00b s. 45. 
148 00b s. 132 f. 
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I Handboken, i lärobokens sista del, hittar läsaren en mer renodlad epokhistorik och en lista 

över epokens kännetecken. Romantiken behandlas således både i stycket om Upplysningen 

och förromantiken och Romantiken.149 Romantikavsnittet får därmed en relativt stor del. 

Läsaren kan också hitta information i tidslinjen som ställs upp på sidan 414 f.  

 

De källkritiska tankarna är oftast frånvarande och i de fall de förekommer får läsaren läsa 

mellan raderna. Vid några enstaka fall, som exempelvis i 90A, går det att ana en källkritisk 

hållning hos författarna. Till exempel då det i fördjupningsrutan på sid 128 står om Geijers 

poetiska skildring av en viking. Författarna menar att ”Detta totalt ohistoriska självporträtt av 

en viking har lyckats leva in i vår tid genom sin tolkning av ungdomens oro och 

äventyrslängtan.”150 Men oftast avstannar källkritiken och endast ett historiskt perspektiv 

erbjuds läsaren. I 00B finns en specificerad källförteckning för bokens bilder och litteratur, 

men källförteckning gällande historiska fakta saknas. Inte heller diskuteras de historiska 

vinklingar och endast ett perspektiv erbjuds läsaren.   

 

                                                 
149 00b s. 407-409. 
150 90a s. 128. 
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Diskussion 

Utvecklande av historiemedvetande 

 
”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 

nutiden och perspektiv på framtiden”. Karl-Ernst Jeismanns definition av historiemedvetande 

är bred och innefattar flera dimensioner. Och precis som Ammert konstaterade i sin studie 

över historiemedvetandet i läroböcker för historia, är historiemedvetande bland annat ett 

mycket svårfångat fenomen. För att fånga detta svårångade fenomen har denna studie arbetat 

med de underställda frågeställningarna ”Hur och varför förekommer historiska inslag i 

läroböcker för litteraturvetenskap i gymnasieskolan?” samt om det finns skillnader mellan hur 

olika epoker framställs och hur läromedel för de senaste tjugo åren skiljer sig just i hänseende 

till arbetet mot ett utvecklat historiemedvetande hos eleverna.  

 

I definitionen av historiemedvetande finns tre dimensioner, tolkningen av det förflutna, 

förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden. I de studerade läromedlen visar sig främst 

inslag av de två första perspektiven, tolkningen av det förflutna och förståelsen av nutiden. I 

sin avhandling ”Det osamtidigas samtidighet” hänvisar Ammert till Hanna Aredts ord om att 

lärande alltid vänder sig om det förflutna i och med att världen alltid är äldre. Att 

historiemedvetande i de studerade läroböckerna därför främst vänder sig till 

dåtidsperspektivet är kanske inte så konstigt. I 80a strävar läroboken efter att nå en större 

helhetsbild där förståelsen för texterna möjliggörs via ett vidgat perspektiv av idéhistorisk 

karaktär. En utveckling som även går att återfinna i 80b som också arbetar enligt idéhistoriska 

ramar där litteraturen underbyggs med hjälp av mycket historisk kontext. 90a representerar 

inte samma skola utan ger istället ett utvecklande av historiemedvetande som främst är av 

litterär karaktär eftersom läroboken är mer textcentrerad än böckerna från 80. I 90b börjar vi 

senare se ett vidgande av perspektiven där läroboken ställer de litteraturhistoriska texterna till 

elevens identitetsskapande. Här ges större möjlighet till vidgande av historiemedvetandets 

nutidsaspekt ”förståelse av nutiden”. Detta är en utveckling som sedan fortsätter i 

läroböckerna från 00. 00a lyfter redan i sitt förord (som direkt vänder sig till eleven) hur vi 

alla ingår i en kulturtradition, en del av ett kulturellt sammanhang som format generationer. 

Och att eleven därför måste känna till dess framväxt. 00a blir därför den första av de 

studerade läroböckerna som täcker in historiemedvetandets alla tre perspektiv, dåtid, nutid 
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och framtid. Den tematiska 00b tittar inte lika mycket på framtidsperspektivet utan låter 

istället nutiden vara utgångspunkt i vidgandet av elevens historiemedvetande. Med hjälp av en 

nutidsfråga eller nutidssituation som eleven kan relatera till kopplar läroboken sedan in 

ytterligare faktorer som bland annat litteraturhistoria och historiska referenser. Grundstenen i 

detta perspektiv blir således ändå en förståelse av nutiden, även om den här underbyggs med 

hjälp av litteraturhistoriska och historiska referenser.  

 

Vad som går att se i de studerade läromedlen är att det främst är dåtids-perspektivet som 

ligger till grund för utvecklandet av elevernas historiemedvetande. Däremot finns det inslag 

av hur läroböckerna med hjälp av historia och litteraturhistorien försöker hjälpa eleverna att 

förstå sin nutid bättre samt det motsatta, att eleverna med hjälp av sin nutid ska motiveras till 

att förstå litteraturhistoria och historia bättre. Framtidsperspektivet i Jeismanns definition är 

emellertid tämligen åsidosatt i samtliga studerade läromedel förutom en. Undantaget som 

bekräftar regeln, 90b, visar dock att det faktiskt går att skriva läroböcker för 

litteraturvetenskap som täcker samtliga tre perspektiv av historiemedvetande, dåtid, nutid och 

framtid, om rätt angreppsvinkel används. I det här fallet läsarens identitetsskapande som 

utveckling för framtiden.  

 

Tidsperspektivet – hur skiljer sig läromedlen från 80, 90 och 00? 

De två läroböcker som här representerar 1980-talet (lärobok 80A och 80B) har i denna studie 

många kopplingar till den då gällande läroplanen Lgy 70 och supplement 80. De två böckerna 

är mycket lika varandra i uppbyggnad och fokuserar båda på förståelsdjup snarare än bredd. 

De framhäver att den allmänna historiska kunskapen är en förutsättning för att förstå 

litteraturen. Lgy 70 (med supplement) betonar att ämnet inte får ”upplevas som splittrat” och i 

dessa läroböcker går det att se en koppling till det genom att det framlyfts en djupgående 

kunskap på historien.151 Varje epokavsnitt introduceras med en, ofta flera sidor lång, grundlig 

historisk genomgång av epoken. Det fokuseras på västerländsk litteratur, men framhäver i 

båda böckerna att det är viktigt att förstå att den västerländska litteraturen inte står isolerad 

mot världslitteraturen. Där vill således författarna ge ett helhetsperspektiv på 

litteraturhistorien, liksom i ämnena i övrigt. I Lgy 70 betonar läroplanen vikten av 

ämnesöverskridande och ämnesintegrerande undervisning och här syns detta tydligt. Man vill 

ta in så många faktorer som möjligt för att ge en bred bild. Däremot när det gäller 
                                                 
151 Lgy 70, supplement 80 s. 7. 
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författarporträtten så betonar författarna till de båda läroböckerna i förordet att de hellre vill 

ge få, djupa porträtt, snarare än många, ytliga. Detta måste dock ses i ett historiedidaktiskt 

perspektiv och man kan anta att författarna på detta sätt vill nå en djupare förståelse.  

 

Det kronologiska historieberättandet är här också tydligt eftersom att det, som ovan nämnts, 

är viktigt att ämnet inte känns splittrat. En kronologisk ordning kan sannolikt uppfattas mer 

sammansatt än exempelvis en tematisk sådan (mer om detta i nedanstående stycken). Även 

bilderna framhålls i böckernas förord som ett viktigt element, vilket det även gör i Lgy 70. 

Lgy 70 framhåller detta i ett separat stycke, och författarna ägnar också tankar åt detta. Dock 

så framgår inte detta särskilt tydligt i böckerna där bilderna får litet utrymme, ofta i 

marginalen.  

    

Läroplanen för gymnasiet 1994 (Lpf 94) är som tidigare nämnts inte alls lika detaljerad och 

utförlig som Lgy 70 var. Lpf 94 ändrade upplägget radikalt med A-, B- och C-kurser samt en 

mål- och kriteriebaserad läroplan. Detta lämnar också författarna mer fria i upplägget än 

kanske de tidigare författarna var. Om Lgy 70 var detaljerad och precis, så var även 

läroböckerna det.  

 

Generell historiefakta får däremot inte samma centrala roll i 90A och 90B, utan här fokuseras 

det mer på sammanhanget och den egna, västerländska kulturen. Eleven ska kunna se 

samband mellan olika tiders litteratur och denna fokus på samtidskontexten kan antas syfta till 

detta.152 Bilder nämns inte i vare sig förord eller läroplaner, men dessa får ändå en central roll 

i båda böckerna. Genom att använda bilder ur ungdomarnas ”egna” referensbibliotek så vill 

läroboken fånga upp deras intresse för litteraturen. Här används till exempel bilder från kända 

filmscener och teateruppsättningar med dagens kända skådespelare.  

 

Det finns dock en skillnad med de båda böckerna. Den tidigare boken, 90A, betonar att i sitt 

förord att de ”[...] på traditionellt vis skrivit en litteraturhistoria som ger en kronologisk 

översikt av litteraturen från äldsta tider fram till slutet av 1900-talet”153  Deras ambition är 

således att hålla en traditionell, kronologisk stil även om detta inte alls blir lika grundligt som 

i de tidigare 80A eller 80B. Den andra läroboken, 90B, betonar å sin sida känslan, det episka 

behovet och identitetsskapandet, något som blir tydligt i den löpande texten.  

                                                 
152 Lpf94. Kursplan för svenska B. 
153 90a. s. förord. 
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De sista två böckerna i denna studie är även dessa kopplade till Lpf 94, men det finns 

anledning att tänka sig att de influerats av Gy 07, den läroplan som aldrig verkställdes. I 

synnerhet lärobok 00B, Känslan för ord, kan ses som influerad av dessa ”nya” tankar. 

Författaren själv också säger att eftersom att Gy07 heller inte fanns då boken började skrivas 

så är den” mer influerad av tendenser i svenskundervisningen än av gy07.154 Tendenserna 

författaren syftar på är det tematiska upplägget i svenskundervisningen som kommit mer och 

mer de senaste 10-15 åren, och i 00B går det att anta att det är en hybrid av de två faktorerna: 

en ökad tematisk tanke i den pedagogiska praktiken det som kanske också kom att influera 

Gy07. Man arbetar i denna bok efter kapitel som språkhistoria, uppfinningar etc. Den 

kronologi som man kan finna i exempelvis 80A och 80B är här borta.   

 

Även 00A arbetar tematiskt då den fokuserar på sex byggstenar vilka återkommer i varje 

epokavsnitt. Här har läroboken alltså byggt upp alla avsnitt efter teman som Bastext och 

Textutdrag ur litterära verk. Det fokuseras på sambanden mellan dåtid och nutid, och detta 

återfinns i Lpf 94 med uttrycket om att eleven skall se samband mellan olika epokers litterära 

texter. Båda böckerna är tydligt förståelseinriktade. 

 

De gällande historiedidaktiska strömningar för 1980-talet handlar mycket om uppkomsten 

begreppet historiemedvetande och kanske främst historiemedvetande enligt definitionen med 

historiemdevetande som ”upplevelsen av sammanhang mellan tolkningen av det förflutna, 

förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden”. Ett välutvecklat 

historiemdevetande hos eleven kan därför hjälpa denne med att inte bara förstå, i det här 

fallet, litteraturhistorien klarare utan även sin egen nutid och till och med framtiden. Historia 

utanför historieundervisningen är också en av de tankegångar som präglat denna tidsperiod 

och precis som med uppkomsten av begreppet historiemedvetande kan läsaren se spår av det i 

läroböckernas idéhistoriska perspektiv där läroboken arbetar mycket med att lyfta historia i 

samband med litteraturen. Av de tre studerade tidsperioderna är läroböckerna som 

representerar 80-talet de som har den tryggaste grunden i den historiska återkopplingen. Det 

bör visserligen även läggas in en reservation för hur väl läroboksförfattarna är förtrogna med 

tidens aktuella historiedidaktiska trender. Eftersom författarnas utbildning och kunskap ligger 

utanför denna lärobokscentrerade studie är detta ingenting som tagits i beaktning. Däremot 

                                                 
154 Intervju med författaren Henric Arfwidsson, se bilaga 2. 
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kan det, oavsett författarnas intresse i historiedidaktik, ändå hända att de påverkas direkt eller 

indirekt av generella trender inom skola och samhälle.  

 

Under läromedlen för 90-talet ser vi en förändring som kan härledas både till den nya 

läroplanen, Lpf94, och de rådande historiedidaktiska strömningarna där fokus dels flyttas från 

historieundervisningen i skolan till ett bredare perspektiv, samt att kunskap om enskilt 

historiska fakta minskas. Dåtidens betydelse som faktisk tidsperiod blir mindre viktig till 

förmån för hur dåtiden formar den nutida människan. Detta kan vi se ett tydligt drag av i 90b 

där syftet till stor del är att utveckla läsarens litteratur- och kulturupplevelse snarare än att 

fokusera på fakta och årtal. Istället vill läroboken underbygga förståelsen för den egna, 

västerländska kulturen. Gemensamt med bok 90a är även att den har ett fokus på texterna, de 

”goda berättelserna”. Den historiska informationen som underbygger litteraturen är för både 

90a och 90b integrerad med litteraturvetenskapen.  

 

För representanterna av 00-talet går det att utläsa en förändring i både struktur och innehåll. 

Läromedlen arbetar mer för att fånga elevernas intresse och engagemang, någonting som är av 

stor vikt för 00-talet då läroboken fått betydligt fler konkurrenter i form av nya medier. Den 

lärobok som på 80-talet enbart kunde konkurrera med lågteknologiska informationsfilmer 

hade en helt annan konkurrenssituation än 00-talets läroböcker som slåss mot Internet där 

eleverna på bara några knapptryck kan få information. I 00a kan vi i förordet se hur det är 

indelat i två avsnitt, ett där författaren riktar sig mot eleven och även här framlyfter den nya 

konkurrensen där han betonar att det är eleven som ska göra jobbet och eleven som måste 

bestämma sig för att stänga av tv:n eller dataspelet för att läsa. Författaren lyfter även fram 

hur eleven är en del av historien och en del av framtiden.  

 

Ett liknande angreppsperspektiv finns i den mer tematiskt indelade boken 00b. Här ligger 

strukturen inte i enligt den klassiska kronologiska ordningen utan varje temakapitel tar istället 

sin utgångspunkt i något som berör elevens verklighet och vardag. Sedan kopplas den 

litteraturhistoriska mot detta. Som ett komplement till det tematiska perspektivet finns även 

en mycket konkret handbok i slutet av boken som helt behandlar kronologin och gör hårda 

sammanfattningar om både de historiska perioderna och litteraturen. För historiedidaktiken 

går 00-talet i samma riktning som 90-talet med att historiedidaktiken inte enbart riktar sig mot 

lärare eller historiker utan bredare.  
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Skillnader och likheter mellan epokerna? 

Litteraturvetenskapligt är Antiken/Forntiden en mycket svag period. Den mest kända 

författaren, Homeros, faktiska existens är osäker och epokens litteratur är i många fall myter 

eller nertecknade berättelser. Den historiska anknytningen och hur exempelvis den grekiska 

kulturen legat till grund för dagens västerländska samhälle, är istället det som ofta framlyfts. 

Hur genrerna uppkomst arbetats fram och hur berättartraditionen fungerat i olika regioner. 

Kronologiskt behandlas övergången från flodkulturerna till grekland, rom och kristnandet där 

historia i regel för mycket utrymme. Inte minst för att det inte finns samma 

litteraturvetenskapliga material att utgå ifrån. Sett till de fyra studerade perioderna är därför 

Antiken den epok där den historiska återkopplingen är mest omfattande.  

 

Medeltiden får i sin tur fler faktiska författare med säkrare existens. Vad som medeltiden även 

främjar är att det litteraturvetenskapligt går att flytta fokus närmare Sverige, åtminstone till 

Norden där i synnerhet den isländska litteraturen lyfts fram. Vill läromedlen vara riktigt nära 

Sverige går det även att framlyfta Heliga Birgitta som måhända inte var någon författarinna 

av de sentida periodernas definition, men vars uppenbarelser ändå var betydelsefulla för 

denna tid. Medeltiden som period hade även olika tidsramar beroende på regionella 

skillnader.  I och med att medeltiden bjuder på mer definierade författare och skrivna litterära 

verk ges detta mer utrymme än under antiken, även om skillnaden inte är alltför stor. 

 

Historieskildringen under renässansen är fortfarande stor, och ofta inleds dessa epokavsnitt av 

flera sidor långa kultur- och samhällskildringar. Det fokuseras på Italien, humanisterna och 

boktryckarkonsten innan man går in på Shakespeares liv och verk. Det är också Shakespeare 

som får mest utrymme på författarsidan, ibland upp till sex sidor. Man nämner också gärna 

Spanska Cervantes med sin Don Quijote. Det svenska perspektivet är alltid förbehållet de 

sista sidorna av kapitlet och här väljer man att belysa stormaktstiden, reformationen och 

Göticismen. Författarmässigt är det Stiernhielm och hans Hercules som framlyfts, även om 

han många gånger räknas till klassicismen.  

 

Romantiken är den epok som ligger längst ifrån antiken/forntiden både tidsmässigt men också 

när det gäller den mängd historiefakta som presenteras. Romantikavsnitten inleds visserligen 

med en del sammanfattande historieskildringar, men här fokuseras det mer på 

kulturströmningar än politiska- och samhälleliga sådana. Man arbetar många gånger i 
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punktform där man räknar upp de olika ”byggstenar” romantiken som epok består av. Dikter 

förekommer också, och då främst i de stycken som behandlar svensk romantik. Även här är 

det svenska avsnittet förbehållet kapitlets sista sidor och får även ett litet större utrymme än i 

renäsanssen.   

Bilder 

Bildernas funktion i de olika läroböckerna varierar avsevärt. I de tidigaste böckerna, 80A och 

80B, behandlas bilderna specifikt i förorden. Dess pedagogiska funktion tas upp och det 

faktum att författarna valt ut bilderna med omsorg. I den löpande texten används också 

bilderna sparsamt och är ofta placerade ute i marginalen. Bilderna är små till storleken och 

avbildar exempelvis runskrifter, forntida danser och de författarna som nämns. Bildtexterna är 

välmotiverade, främst i avsnitten om antiken/forntiden och medeltiden. Tendenserna visar på 

färre bildtexter i de senare epokerna. I de senare epokerna fokuseras det mer på att avbilda 

författarna, något som inte med säkra källor går att visa från tidigare epoker.  

 

I mellanperioden, 90A och 90B, börjar bilderna att användas på ett bredare sätt. Här tas även 

läsarens/elevens egna referensramar in i lärandet. Bilderna som används är tagna ur 

filmscener, moderna teateruppsättningar av gamla verk. Men också klassiska samtida 

konstverk och författarporträtt. Greppet med moderna filmbilder kan antas syfta till att fånga 

elevens intresse utifrån dennes egen upplevelsesfär. Att referera till ungdomsfilmer som 

Vinterviken eller Romeo och Julia kan till exempel få läsaren att inse att Shakespeares 

litteraturklassiker är allmängiltiga och aktuella även i vår tid, och de får en förståelse för dess 

härkomst. Denna nutidskoppling blir tydlig i 90A och 90B, och bilderna har en stor del i 

detta. 

 

I den sista studerade perioden, 00A och 00B, ser man ännu ett steg mot att ta in bilden i 

lärandet. Här är bilderna många och olikartade. De färgglada sidorna fångar läsarens intresse 

på ett sätt som inte de tidigaste böckerna gör. I bok 00B får även bilden ett eget 

avsnitt/utrymme i stycket som kallas Öppna bilden. Här ägnas särskild tid åt just bildanalys, 

där läsaren, med hjälp av ett antal stödfrågor, får möjlighet att gå in i bilden och titta på 

symbolik och komposition på ett sätt som inte de tidigare läroböckerna har gjort. Bilden får 

här en mer central plats i lärandet och läsaren lär sig analysens grunder, för både bild och text. 

 

Nutidskopplingarna  



63 
 

Återkopplingar till nutid i läroböckerna har gjorts på olika sätt. Bildernas funktion i 

ovanstående stycke är ett exempel. Ett annat är de olika referenser som gjorts i den löpande 

texten. Musikartisten Thåström och hårdrocksgruppen Iron Maiden omnämns och 

tillsammans med bilder från filmscener och seriestrippar utgör dessa en form av 

ungdomskultur vilka läsarna/eleverna kan antas ha lätt att identifiera sig med. 

Formuleringarna runt Nibelungsången och idéströmningar som göticismen är ett annat 

exempel. Här nämns vid ett tillfälle att de patriotiska tankar som föddes med göticismen 

senare kan härledas till de nazistiska idéer som spreds på 1930-talet. Nibelungsången 

refereras också den till en nutid, då man tror att denne hade betydelse för nazisternas 

identitetsskapande.  

 

Läroböckerna står således med en fot i dåtiden och en i nutiden. Göran Andolfs forskning som 

tidigare nämnts, håller sig visserligen inte inom den berörda tidsperioden. Men där finns ändå 

vissa punkter som är värda att framhålla. Nutidskopplingarna i läroböckerna speglar i allra 

högsta grad vårt samhälle idag. Vissa saker väljer man att framhålla, och andra saker håller 

man kanske i skymundan. Andolf menar att den objektiva ”sanningen” inte är målet med 

historieundervisningen och att olika perspektiv på historien är viktigt. I Andolfs studie menar 

han bland annat att:   

 

Det är troligt att böckernas sätt att strukturera historien kom att övertas ganska 

kritiklöst av eleverna, här torde det inte stått klart för dem att alternativa synsätt var 

möjliga.155 

 

Det som skrivs i historieböckerna blir också ett slags ”samhällets officiella självporträtt” och 

det som läggs i nutidskopplingarna speglar på många sätt samhällets och västvärldens 

värderingar.156 På samma sätt menar Niklas Ammert i sin studie att relationen mellan dåtid 

och nutid färgas för mycket av vår egen tid och värderingar.  

 

Sådana exempel visar sig i de för perioden typiska fiktiva berättelserna. Med det 

menar jag att författarna har skrivit en kort berättelse som blixtbelyser ett ögonblick, 

en händelse eller ett förlopp. I berättelsen placeras personer som skulle kunna vara 

verkliga, men författaren låter dem anta drag av vår egen tid. 157 

 

                                                 
155 Andolf 1972:1. 
156 Andolf 1972:294. 
157 Ammert 2008:209. 
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Nutidskopplingarna i läroböckerna visar således på ansatser flera syften. Dels att ”fånga” 

läsaren med bilder som lyfter och intresserar. Bilder som läsaren/eleven själv känner igen från 

sin egen vardag, tagna från moderna medier som filmer och tecknade serier. Men också att 

fånga och beröra i texten genom att ta upp ämnen som eleven kan antas känna till sedan 

innan, som musikartister eller Nazismen. Allt detta speglar dessutom den allmänna opinion, 

eller våra samhälleliga strukturer, varför innehållet heller inte kan ses som objektiva 

sanningar. De olika perspektiven på historien uteblir helt i samtliga läroböcker och här 

presenteras istället en officiell ”sanning”.     

 

Urval 

Urvalsaspekten är en viktig del inom både historieundervisning och litteraturundervisning 

samt läroböcker för historia och litteraturvetenskap. Det är ett urvalsperspektiv som bland 

annat Lars Brink diskuterat i sin forskning kring litterära kanon i skolan. Hur utgivning av 

läroböcker och texter alltid förutsätter ett urval. Samma sak gäller för de historiska 

referenserna i litteraturvetenskapliga läromedel. Att fullständigt täcka världshistorien är 

naturligtvis omöjligt vilket gör urvalet för både undervisning och läroböcker viktigt. I det 

perspektiv som denna studie observerar, hur historia behandlas inom läroböcker för 

litteraturvetenskap, blir urvalet ännu viktigare eftersom historia inte är lärobokens primära 

ämne. Det ger en begränsning för det utrymme de historiska bakgrundsförklaringarna kan få i 

läroboken. Med begränsningen i åtanke är det därför en viktig frågeställning vad som är 

relevant historisk bakgrund för elevernas ökade förståelse av de litteraturhistoriska perioder, 

författare och verk som är läromedlets primära fokusering. Vad som bör lyftas fram är vem 

som skrev under den aktuella tidsperioden och då inte exakt vilken författare utan snarare 

vilken grupp i samhället det var som författade, på vilket språk skrevs det och vilken status 

författaren hade i samhället. Det bör även vara av sin vikt att framlyfta vem författaren skrev 

för, vilken som var tidens mottagare. Två viktiga faktorer som bör vara centrala i det 

begränsade historiska urval läroböckerna kan lyfta fram. Vad som även är av 

litteraturvetenskaplig vikt är stora förändringar eller utvecklingar i samhället som kan ha 

påverkat författaren direkt eller indirekt. Till exempel krig, revolutioner eller mindre 

händelser av större vikt. För Boccaccios Decamerone är detta extra tydligt då pestutbrottet på 

1300-talet blev en direkt orsak till att novellsamlingen överhuvudtaget skapades och det är en 

av de mest omnämnda direkta händelser. Men även indirekta förändringar i samhälle och 

värld kan ha påverkat författarna och har därför plats i det begränsade urvalet. Vad som även 
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kan ha relevans för den litteraturvetenskapliga förståelsen är hur samhället såg ut i sin helhet. 

Feodalsamhället under medeltiden är ett exempel på en period som ofta framlyfts ur detta 

perspektiv inom läromedlen för litteraturvetenskap.  

 

Inom de studerade läromedlen ges främst exempel på samhälliga faktorer där 

historiebeskrivningen har ofta en allmänbildande karaktär där de grundläggande dragen för 

många epoker lyfts fram. Vad som däremot ligger i förgrunden är de större händelserna, de 

grova dragen och det övergripande perspektivet. Desto äldre perioden är, desto mer historisk 

bakgrund ges i och med att tidsperioden där ligger längre från elevernas vardag. Nyanser i 

samhällsstrukturen ges inte utrymme trots att det ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv kan 

vara precis lika viktigt som de stora dragen.  

 

Den historiska aspekten om vem som skrev och för vem är relativt förbisedd. Författarna lyfts 

mer fram som personer än en del i en samhällsstruktur och de litterära verken blir mer 

textcentrerade än dess tänkta mottagargrupp. Undantag finns dock, som i textexemplet nedan 

där det framlyfts hur det är den lärde munken som skriver.    

 

Vad som däremot är frekvent förekommande i de studerade läromedlen är ett berättande 

anslag för att ge liv i historien.  

 

En typisk kulturperson i den äldre medeltiden är den lärde munken. Han sitter i ett 

kloster i Sankt Gallen eller Aachen och präntar med stor möda och omsorg med sin 

gåspenna på blad av pergament. Han har en stor bok framför sig som han ska 

kopiera. Till den kommer det att gå åt skinn från hundra kalvar, och hans arbete 

kommer kanske att ta två år. Men det kommer att bli en vacker bok med färgglada 

miniatyrbilder och utsirade anfanger. 158 

 

Detta berättande perspektiv är även nära besläktat med det snudd på anekdotliknande upplägg 

som ibland ges utrymme. Exemplet där en lärobok lyfter fram Julius Ceasar som ”han med 

älgen” är ett av de fall då det är extra tydligt. I 00a nämns det redan i rubriken och i 

epokintroduktionen. Visserligen behandlar själva avsnittet även hans andra egenskaper, men 

den avslutande älganekdoten är tydligen så viktig att den till och med ges utrymme i rubrik.  

 

                                                 
158 90a s. 31. 
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Detta resultat kan liknas med det Niklas Ammert kommer fram till i sin doktorsavhandling 

Det osamtidigas samtidighet – Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år . Även Ammert observerar de berättelser som tar sin utgångspunkt i nuet där 

läromedelförfattarna blixtbelyser ett ögonblick, en händelse eller ett förlopp. Detta blir även 

tydligt i 90a renässansdel där historiefakta levereras mycket detaljerad och uppkomsten av 

Gartantua hänvisas till en höstmarknad i Lyon 1532. Att Ammert ser detta även i läromedel 

för Historia och inte bara, som i vår studie litteraturvetenskap, pekar på att det berättande 

perspektivet inte är ett isolerat fenomen som kommer av att det är det berättande, 

litteraturvetenskapliga perspektivet som är kärna in böckerna.  

 

Vad som även är relevant i urvalssammanhang är historieämnets minskade undervisningstid 

inom gymnasieskolan, någonting som Hans Albin Larsson framhäver i Barnet kastades ut 

med badvattnet – Historien om hur skolans historieundervisning närmast blev historia. 

Antalet timmar för historieämnet minskar stadigt och i och med att det inte är ett kärnämne är 

många gymnasieprogram utan renodlad historieundervisning. Det innebär i värsta fall att de 

historiska referenserna i de litteraturvetenskapliga böckerna blir elevernas enda historiska 

anknytning från gymnasieskolan. Och om urvalet då i dessa fokuserar på ett berättande 

anekdotperspektiv där rubriker som ”Julius Caesar (Eller han med älgen)” kan det bli den 

primära kopplingen eleven sedan gör med Julius Caesar. Historieämnets nerbantning gör 

därför urvalet för historia utanför historieämnet ännu mer viktigt. 

 

Källkritik 

Att läromedel för litteraturvetenskap ska vara en plattform för djupgående historisk källkritik 

är både svårt och orimligt. Med det hårda urvalskravet där platsen i läromedel främst 

reserveras av litteraturvetenskapliga texter och händelser får de historiska återkopplingarna 

svårt att få plats ändå vilket gör utrymmet för källkritik mycket litet. Vad som istället skulle 

kunna framlyftas är källreflektion eller i vissa fall några kritiska drag om den aktuella källans 

trovärdighet. För de äldre epokerna som studerats, antiken och medeltiden, är källmaterialet 

ibland både vagt och osäkert. Av den anledningen är det i detta sammanhang som vi i de 

studerade läromedlen ibland kan se exempel på källreflektion och kritik. Tydligast är fallet 

Homeros. Homeros anses generellt vara författare till Iliaden och Odyssén, men exakt om så 

faktiskt var är forskarna idag oense om. Kanske var Homeros mer en ”redaktör” som 

sammanställde texterna till de två verken. Det är denna osäkerhet som ibland framlyfts i de 
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studerade läromedlens antik-avsnitt. Bäst behandlas den i 90a där läroboken lägger fokus på 

texterna snarare än författaren och först efter att Iliaden och Odyssén presenterats på fem 

sidor lyfter diskussionen om vem som skrev dem och att Homeros är tänkbar där även om 

osäkerheten betonas huruvida det faktiskt var så. Raka motsatsen på detta blir i läroböckerna 

80b och 00a som båda lyfter en fantombild över Homeros tänkbara utseende. 00b behandlar 

honom dessutom till stor del på samma sätt som andra författare. Rubriken ”Homeros den 

store”, fantombilden och en faktaruta med namnet ”Vem var Homeros?” påbygger bilden av 

Homeros som faktisks person trots att läsaren kort i bildtexten och faktarutan har några rader 

om osäkerheten kring både hans existens och deltagande i Iliaden och Odyssén. 

Tillvägagångssättet återfinns i andra läromedel där författarna kan nämna någon rad om 

osäkerheten kring källans/författarens existens eller bakgrund, men fortsätter trots det med ett 

berättande och beskrivande som om det vore den faktiska, bevisade sanningen. Exempelvis 

när 80a lyfter Dantes bakgrund där läroboken inleder med ”det är inte mycket man vet om 

hans barndom, men man kan räkna med…” för att sedan fortsätta med en utläggning om vad 

man nu räknar med. 

 

Detta knyter ann till det berättande upplägg som även behandlas i urvaldelen. Författarna 

väljer berättande antaganden för att bygga upp ett intresse och en ”känsla” för tid och 

författare snarare än att hålla sig till det vi faktiskt konkret kan bekräfta.  Faran med detta 

okritiska förhållningssätt är att det kan överta ganska kritiklöst av eleverna, det är någonting 

som Göran Andolf lyfter i avhandlingen Historien på gymnasiet. Undervisning och 

läroböcker 1820-1965. Andolf menar att det inte alltid står klart för eleverna att alternativa 

synsätt är möjliga. I dagens informationssamhälle där läroboken konkurrerar med 

Internetkällor står fortfarande boken för många elever som en av de mest säkra källorna. Även 

detta kan då göra att inställningen till läroböckernas budskap eller historieförmedling ses med 

okritiska ögon och om den då är mycket beskrivande eller anekdotlik kan det vara lätt för 

eleverna att direkt ta till sig innehållet utan att kritiskt granska det.  

Vad påverkar läroboksförfattarna? 

Exakt vad läroboksförfattarna påverkats av under produktionen av läroböcker är omöjligt att 

säga. För denna studie ligger även författarna och deras teoretiska bakgrund utanför det 

studerade materialet eftersom det enbart är läroböckernas funktion som fysiska artefakter 

studien har betraktat. Det vi kan se i studien är emellertid ändå hur läroböcker förändrats över 

tid. Hur olika faktorer givits mer eller mindre utrymme beroende på tidsperiod och läroplan. 
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Att fokus för litteraturläsningen och de historiska referenserna både förflyttats och bytt 

skepnad. Detta kan härledas till rådande diskussioner inom historiedidaktik, litteraturdidaktik 

och samhället i allmänhet. Naturligtvis går det även att härledas till att läroplaner förändras. 

När läromedlen för 90 och 00 sakta byter fokus på nutiden och tar sin utgång i elevernas 

vardag kan detta ses som ett spår av att Lgf 94 till stor del vill verka identitetsskapande och på 

så sätt vill framlyfta denna återkoppling till både historia och litteraturhistoria.  

 

Som bilaga till denna studie bifogas en intervju med Henric Arfwidsson, redaktör för ett av de 

studerade läromedlen (00b). Detta som komplement till läroboken eftersom 00b saknar 

förord, och de tankar som yppas i intervjun är inte representativa för samtliga 

läroboksförfattare inom det litteraturvetenskapliga ämnet, det skulle vara en helt annan studie. 

Vad som däremot framkommer i denna studies intervju är att de i arbetet med läroboken 

utgått från förändringar i svenskundervisningen, önskemål från svensklärarna och tendenser 

de hade kunnat se i ämnet. Och kanske är det här man fångar in de rådande strömningarna 

inom både litteraturdidaktik och historiedidaktik. Att de i form av förändringar, önskemål och 

tendenser kan avspegla sig på läroboksutvecklingen och att de där i sin tur kan skapa 

förändringen av läromedlen.  
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Sammanfattning  

Denna kvalitativa studies syfte har varit att se vad de litteraturvetenskapliga läromedlen för 

gymnasieskolan gör för att förankra undervisningen i ett historiemedvetande som utvecklar 

elevens syn på helhetsbilden och inte enbart på den isolerade författaren. Metoden har varit 

läroboksanalyser av totalt sex läromedel från tre olika tidsperioder med olika läroplaner 

och/eller historiedidaktiska strömningar. I dessa läroböcker har epokerna antiken, medeltiden, 

renässansen och romantiken granskats efter en konstruerad analysmall.  

 

Sett till de olika studerade tidsperioderna (1980, 1990 och 2000) skiljer sig inte urvalet 

nämnvärt. Istället är det främst det historiska innehållets omfattning och utformning som 

skiljer mellan tidsperioderna. Där det går från omfattande, integrerade historiska skildringar 

till mer utpräglade faktarutor och nutidsrefererande till eleverna som utgångspunkt. 

Historieberättandets funktion i litteraturvetenskapliga läromedel har således ändrats under den 

tjugoårsperiod som studerats i denna uppsats. Läroböckerna har gått från ett textorienterat 

berättande under 1980-talet i Lgy 70:s regi till ett mer bildbaserat medie med moderna bilder 

ur elevernas egna referensbibliotek (bilder ur filmer m.m.). I de senare läroböckerna, 90 och 

00, har således fokus lagts på mer färger, kortare textformat i faktarutor och ”fångande” 

bilder. 

 

De fyra epoker som studerats, antiken, medeltiden, renässansen och romantiken, fördelar den 

historiska återkopplingen så att den äldsta perioden, antiken, i regel ges mest historiskt 

utrymme eftersom det där behöver förklara mer övergripande och stora förändringar. Den för 

studien senaste perioden, romantiken, är i sin tur den perioden med minst historisk referens. 

Här har epokerna mer faktiska författare och fokuserar även mer på kulturströmningar i det 

historiska refererandet. Vad det även kan ses inslag av i läroböckerna, i synnerhet de nyaste 

00-titlarna, är hur läroböckerna arbetar för att bygga upp en nutidskoppling där eleven kan 

finna referenser från sin egen verklighet och vardag för att på så sätt förstå litteraturhistorien 

tydligare. Läroböckerna väljer ibland även att anslå en berättande ton där de lyfter anekdoter 

för att skapa engagemang hos eleven. Detta gör i sin tur att källkritik eller källreflektion inte 

ofta är förekommande och även i fall där författarna nämner att det finns en vaghet hur i det 

egentligen var, vem som skrev Iliaden och Odyssén eller hur Dantes barndom var, ändå 

fortsätter på det berättande spåret där läroböcker till och med kan addera en fantombild på 

Homeros. 
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Bilaga 1: Analysmodell för läroboksanalys 

 

Metod: Historiedidaktisk funktionsanalys med komparativa inslag. 

 

Problemformulering: 

-  Vad gör de litteraturvetenskapliga läromedlen för gymnasieskolan för att förankra 

undervisningen i ett historiemedvetande som utvecklar elevens syn på helhetsbilden och inte 

enbart på den isolerade författaren? 

-  Hur och varför förekommer historiska inslag i läroböcker för litteraturvetenskap för 

gymnasieskolan? 

- Vad finns det för förändring över tid och hur kan den i så fall härledas till de aktuella 

läroplanerna samt aktuella historiedidaktiska strömningar? 

 

Analysen avgränsas till dessa epoker: 

Antiken 

Medeltiden 

Renässansen 

Romantiken 

 

Texten läses utifrån nedanstående lässchema: 

 

Del 1: Förordet/ Allmänt om läromedlet 

Syfte / Kunskapssyn 

  

• Vad är lärobokens syfte? Hur vill författarna själva att boken ska läsas? Vad står i 

förordet? Till vilken kurs riktar sig boken? 

• Vad utgår författaren/författarna från att eleverna har för förkunskaper?  

• Läroplanerna strävar mot en utvecklad kunskap i äldre tiders litteratur och kultur, men 

hur vill man uppnå detta?  

• Vill man ge eleverna en övergripande förståelse av det dåtida samhället och kulturen 

snarare än uppradade årtal och fakta? Tvärtom? Kombinerar man dessa två? 

• Hur använder sig författaren av läroplanen i den löpande texten? På vilket sätt syns 

det/ syns det inte?  
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• Hur kan man se de rådande historiedidaktiska tankegångarna i det aktuella läromedlet?  

 

Del 2: Epokavsnitten 

Urval, avgränsningar och disposition  

• Hur använder sig läromedlet av historia? I vilken omfattning? Hur lägger man upp 

det?  

• Hur stort utrymme får den allmänna historiefaktan i varje epokavsnitt?  

• Vilka historiska skeenden och idéströmningar väljer man att lyfta fram under de olika 

epokerna? Vad betonas och vad utelämnas?  

• Hur knyts de historiska idéströmningarna samman med de litterära verken och 

författarskapen?  

• På vilket sätt använder sig läromedlet av bilder? Vilken funktion har dessa bilder? I 

vilken omfattning förekommer de? 

• Vilka speciella funktioner har textens olika delar? Hur samspelar de med 

texten/styckets huvudfunktion/syfte? 

 

 

Nationellt eller internationellt perspektiv  

• Ges det utrymme till ett svenskt historieperspektiv på samhället/kulturen? Isåfall: på 

vilka sätt?  

 

Källhantering  

• Hur förhåller sig litteraturen till källor vid de historiska reflektionerna? Hur behandlas 

citat och referat? Förekommer källkritik? 
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Bilaga 2: Intervju via e-post med Henric Arfwidsson, 

redaktör för Känslan för ord (00B) 

 

2009-10-03 

 

1. GY07 

 

- Hur influerad är Känslan för ord av GY07?   

Tanken var att om det blev stora förändringar mot tidigare kursplaner så skulle det också 

märkas i boken. Det skulle alltså bli ett läromedel som var helt anpassat efter Gy 07, men 

eftersom dessa kursplaner inte fanns när boken började skrivas så kan jag säga att den är mer 

influerad av tendenser i svenskundervisningen än av gy07. 

  

- Var den i grunden anpassad för att fungera som läromedel om GY07 hade tagits i 

bruk som det planerades?   

Ja, den hade fungerat helt och hållet för Gy07:s kursplaner. 

  

- När arbetet med boken påbörjades, var det då mot Lgf 94 eller GY07 man främst 

riktade sig?  

Vi utgick från Lgf 94 och tittade dessutom på de förändringar som skett i 

svenskundervisningen, de önskemål svensklärarna hade och de tendenser vi kunnat se i 

ämnet. 

  

- Vad jag har hört är att det till och med finns tryckta exemplar anpassade för GY07, 

stämmer det?  

Det stämmer. Första tryckningen av boken heter "Svenska 1" såsom Svenska A skulle hetat i 

gy 07. 

  

- När det blev beslutat att GY07 skulle läggas på is, innebar det då förändringar för den 

bok ni hade skrivit för att kunna ge ut den för Lpf94?  

Det innebar mycket små förändringar då kursplanen för Svenska 1 i Gy 07 var närmast 

identisk med kursplanen för Svenska A.   
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2. Känslan för ord 

 

- Känslan för ord har ett ganska otraditionellt upplägg med teman snarare än den 

kronologiska uppdelningen. Det är dessutom en mer "konkret" handboksdel i slutet av 

boken. Varför valde ni denna uppläggning? Är det någonting som går att koppla till 

GY07, eller mer en förändring som pedagogiskt anses vara bättre? Integrationen mellan 

svenskämnet och litteraturvetenskapen är tydlig, hur motiverar ni det snarare än den 

klassiska uppdelningen med svenska för sig och litteraturvetenskap för sig?  

Att ha litteraturhistorien för sig och de språkliga momenten för sig är ett gammalt arv från den 

tiden då eleverna hade två betyg i svenska - varav det ena endast avsåg litteraturhistoria och 

litteraturvetenskap. Därför finns det redan mängder av sådana läromedel som fungerar mycket 

bra. Vi ville istället ta avstamp i en modernare syn på svenskämnet där man integrerar språk, 

litteratur, film, konst etc. istället för att behandla det som separata delar. Varje gång 

kursplanerna har reviderats de senaste 20 åren så har den klassiska litteraturhistorien fått 

mindre vikt och den praktiska användningen av språket och det vidgade textbegreppet har fått 

mer vikt. Vi ville hellre se att eleverna diskuterar vad texterna säger, hur läsarnarna på verkas 

av texten och hur texten kan leda tankarna vidare än lär sig mängder av årtal, författare och 

verk. 

  

Handboken hade vi först tänkt ha som en separat bok som eleverna kan slå upp i vid behov. 

Det är det arbetssätt i svenskämnet som har ökat mest under 2000-talet: man jobbar inte 

igenom en bok från första till sista sidan utan lyfter in olika böcker och material vid olika 

tillfällen i undervisningen. Att vi lade handboken längst bak i boken beror på att vi ville att 

det skulle räcka med en bok frö hela kursen - läraren skulle inte behöva hämta olika böcker 

vid olika tillfällen utan man skulle kunna klara hela kursen med endast en bok. 

  

- Denna tematiska uppdelning, är det någonting som är en "trend" inom läroböcker just 

nu, eller är ni ovanliga på den punkten?  

Jag önskar att vi var ovanliga, men det är vi inte. Det är en trend som har pågått i 10-15 år. 

Cirka en tredjedel av böckerna i svenska är idag tematiska. Däremot så tror jag att vi är unika 

i att så konsekvent integrera alla moment i svenskämnet till en helhet.   

  

3. Skapandet av läroböcker 
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- Hur lång tid tar det i genomsnitt att skriva en lärobok för gymnasieskolan, hur länge 

pågår processen?  

Är det en helt ny lärobok som vill vara "unik", som Känslan för ord, så tar det ungefär tre år 

från idé till tryckt bok. Första året går till att hitta rätt idéer, göra skolbesök, intervjua lärare 

etc. Sedan tar skrivandet minst ett år och därefter ska boken formges, vi ska hitta bra bilder 

och se till att boken fungerar både visuellt och textuellt. Att skrivandet tar så lång tid beror på 

att de flesta lärmodelsförfattare jobbar heltid som lärare och skriver på sin fritid. 

  

- Med ständiga diskussioner om förändringar kring både skolformer och läroplaner, 

hur säker kan man vara vid bokskrivandet att det färdiga verket kommer vara 

"fungerande" vid release? Gör man medvetet det lätt att förändra resultatet i händelse 

av regeringsskifte/nya läroplaner osv? GY07 är ett exempel på hur en stor förändring 

var på väg, men stoppades. Nu har man diskussioner om en förändrad gymnasieskola 

2011, men med det stundande valet 2010 är det osäkert om det blir en konkret 

förändring. Hur förhåller man sig som läromedelsförfattare med dessa 

förutsättningar?   

Man kan aldrig vara säker på någonting, skulle jag vilja svara. Nästa år ska vi revidera våra 

böcker så att de passar kursplanerna för gy 11 och blir det då stora förändringar i kursplanerna 

så blir hela det arbetet meningslöst om reformen rivs upp. Vi kommer dock inte att trycka de 

nya böckerna förrän vi vet att reformen verkligen blir av så kostnaden för oss blir istället all 

nedlagd tid som går till spillo. Man kan säga att vi förbereder oss för båda möjligheterna, men 

eftersom vi tror att reformen blir av så lägger vi inga resurser idag på att utveckla läromedel 

för nuvarande kursplaner och det blir förstås ett problem om reformen ställs in - då har vi 

tappat 2 års läromedelsutveckling. 



  

 


