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kapitel 1

Statens läromedelsgranskning 
som förhandlingsarena

Människors förändrade frågor till det förflutna utgör ett incitament 
för en ständig omförhandling av historien. Vilka är vi och vilken 
historia är viktig för oss? Olika gruppers historia förhandlas också 
gentemot andra gruppers, likaså är olika händelsers betydelse för 
större berättelser ämnen för förhandling. En fråga som dock är svår 
att ge ett precist svar på är var och när denna förhandling sker, den 
sker nämligen överallt och hela tiden. Allmänna diskussioner om 
historia, populärhistoriska framställningar, tidskrifter, böcker och 
film samt politiska rörelsers historieskrivning är arenor där historien 
uppenbarligen förhandlas, och dessa arenor har varit föremål för olika 
typer av studier om människors förändrade inställning till det förflut-
na och till olika historier.1 Vissa förhandlingsarenor är mer centrala 
än andra och skolans historieundervisning kan antas vara en av de 
mer betydelsefulla arenorna, baserat på var forskare har letat efter 
spår av förändringar i uppfattningar om historien.2 Även debatter 
om historieundervisning har ansetts värda att uppmärksamma och 
där har olika typer av arenor undersökts, från politiska beslut och 
utredningsmaterial angående historieundervisningens mål till mer 
partikulära intressen i historieundervisningen.3

Den här boken ska behandla den svenska statens inflytande över 
och roll i förhandlingen om historien genom kontrollen av läromedel 
i historia. Mellan 1938 och 1991 fanns det någon form av statlig 
förhandsgranskning av läromedel i Sverige, även om den efter 1983 
mer var av recenserande än av godkännande karaktär. För författare 
och utgivare av historieläroböcker innebar inrättandet av Statens 
läroboksnämnd 1938 att innehållet fick en ännu tydligare officiell 
stämpel. Vidare skapades en delvis dold arena för diskussion om 
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historia i allmänhet och den av staten sanktionerade historien – ob-
jektiv och uppbygglig eller subjektiv och kritisk – i synnerhet, när 
diskussioner fördes mellan förlag, författare och ämnessakkunniga i 
den statliga förhandsgranskningens tjänst. Statens läroboksnämnds 
och dess efterföljares arkiverade material ger en unik inblick i dis-
kussioner som fördes om den statligt sanktionerade synen på vilken 
historia som skulle läras ut i en tid då många av historieämnets 
tidigare käpphästar och riktningar omprövades.

Läroböcker är bara en av en mängd medietyper där historia 
förmedlas och därmed en begränsad del av historiekulturen. Som 
kulturella artefakter, som ska förmedla ett kulturinnehåll och so-
cialisera elever till givna identiteter och ett ”sunt” förhållande till 
det befintliga samhället, är läroböcker knappast representativa för 
historieförmedling i stort.4 Jag vill dock hävda att läroböcker är 
och framför allt har varit – innan de utmanades av andra texter och 
medieformer – en mycket central del av historiekulturen i ett sam-
hälle.5 En av de viktigare förhandlingarna om vad i det förflutna som 
kan betraktas som gemensamt – en kulturellt betingad historia – är 
därför förhandlingen om vad som ska finnas med i historielärobo-
ken. Det problem som ska angripas i denna bok är kopplat till en 
nationell historiekulturell förhandling och gäller främst hur statlig 
styrning av skolans historieundervisning påverkar denna förhandling.

I förhållande till studier om offentliga historiekulturella debatter 
är ambitionen att den här studien ska ge nya kunskaper om histo-
riekulturell förhandling och om hur synen på historia förändrades 
under en mycket dynamisk tid då läroplaner och kursplaner i historia 
utvecklades från en syn på ämnet som skapare av sund fosterlands-
känsla till en syn som grundade sig på internationell förståelse och 
demokrati, och då läroböckernas status förändrades från nationella 
monument till kritiskt granskade texter bland andra.6 Genom att 
studera ett försök till styrning kan jag blottlägga förhandlingslogi-
ken, och inte endast den historiekulturella utvecklingen i sig. Det 
är till exempel en öppen fråga huruvida läroboksgranskningens 
diskussioner behandlade mer vittgående uppfattningar av historia 
än hur kursplanernas intentioner skulle omsättas i lärobokstext. 
Fortgick diskussionen om vilken historia och varför just denna 
historia även i läroboksnämndens granskningar och diskussionerna 
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mellan nämndens ämnessakkunniga och förlagen? Min ambition är 
också att belysa förhållandet mellan historieläroboksförfattare och 
historieforskning, med de statliga granskarna och deras utsedda 
ämnessakkunniga som medierande agenter. Boken är samtidigt, 
även om det inte är en huvudsak, ett bidrag till forskningen om 
förhållandet mellan undervisningspraktiken och den statliga styr-
ningen.7 Detta bidrag gäller främst hur den statliga granskningen 
av läromedel kan ha påverkat utvecklingen av nya läromedel, med 
nya perspektiv och metoder.

Historiekulturell förändring under 1900-talet
När historieämnets förändringar diskuteras finns flera aspekter att 
ta hänsyn till. För det första finns allmänna hållningar till historien 
som förändras över tid. För det andra förändras skolans historie-
ämne i relation till dessa allmänna hållningar och till olika gruppers 
inflytande över skolan: Vilka historiekulturella utgångspunkter skrivs 
fram i läro- och kursplaner? För det tredje förändras de vetenskapli-
ga normerna för vad som karaktäriseras som god historieforskning, 
både vad gäller metodfrågor och vilken historia som anses vara den 
intressanta.8

Förändringen av historiekulturer hör samman med samhälleliga 
och kulturella förändringar som innebär att frågorna till det förflutna 
förändras i och med att de kulturella behoven förändras. Människor 
ställer nya frågor därför att de är i behov av nya förklaringar till den 
tid de lever i. Framför allt har kristider lyfts fram som viktiga för 
frammanandet av nya frågor och därmed nya sätt att se på historien, 
men även av en parallell förstärkning av de frågor som ställts tidiga-
re.9 Motsättningar gällande hur historien ska förstås med ursprung 
i nuet har ofta undersökts mot bakgrund av kriser eftersom både 
den traditionella berättelsen och diverse motberättelser har formu-
lerats och omformulerats särskilt mycket just då. Det finns dock 
anledning att titta på hur historiekulturer och synen på historiens 
förklaringsvärde förändras långsamt, mellan kriserna.10

Historikern Martin Wiklund har pekat på ett antal utmaning-
ar mot den rådande historiediskursen om det moderna Sverige 
under 1960-, 1970- och 1980-talen. Den allt mer framträdande 
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modernitetskritiken kom från flera håll och Wiklund identifierar 
”60-talsvänsterns” utmaning, den nya kvinnorörelsens utmaning, 
alternativrörelsens utmaning och den liberala utmaningen. Dessa 
ställs i relation till något Wiklund kallar ”huvudberättelsen om det 
moderna Sverige”.11 Kritiken av denna huvudberättelse, som be-
skrivs som en socialdemokratisk berättelse, grundade sig i helt olika 
definitioner av begrepp som ”modernitet” och ”modernism”, men 
också i olika tolkningar av samtiden och den önskvärda framtiden 
samt vägen till denna framtid. På olika grunder ifrågasattes huvud-
berättelsen om det moderna Sverige från 1960-talet och framåt. I 
takt med att nya kritiska berättelser blev mer eller mindre kända 
ställdes dessa också mot varandra och de olika utmaningarna sön-
derföll i fler berättelser.12 Wiklunds studie är en tydlig indikation 
på att perioden 1960–1990 innehöll många olika utmaningar av 
det ”gängse” sättet att se på svensk historia. Hans studie visar ock-
så berättelsernas komplexitet i förhållande till varandra. Historien 
ifrågasätts inte från ett håll utan från flera och konkurrensen mellan 
olika berättelser rör ofta olika delar av dem.

Historikern Ulf Zander har pekat på en mängd debatter under 
andra halvan av 1900-talet och hur dessa har förändrat synen på 
hur historia bör berättas. Främst arbetar Zander med motsatspa-
ret ”tradition–modernitet”. Han menar att svenskt historiebruk i 
allmänhet, där skolans läroböcker ingår, efter andra världskriget 
försköts från stormaktsepoken till tiden efter 1890, ett demokra-
tiskt historiebruk ersatte ett nationalistiskt. Samtidigt framgick 
det i debatter och undersökningar på 1970-talet att läroböckerna 
i skolan inte helt hade övergett ”det provinsiella och svenskdomi-
nerade perspektivet”.13 Det är i detta sammanhang viktigt att po-
ängtera relationen mellan historieundervisningen i ungdomsskolan 
och skiftande frågor och fokusering i den historiekultur där denna 
historieundervisning ingår. Även om det är diskutabelt att beskriva 
skolan som en oproblematisk spegel av samhället, sker inte heller 
skolans undervisning i ett vakuum. Diskussioner och prioriteringar 
i den samhälleliga historiekulturen kommer att påverka historie-
undervisningen.

Den singulära och ofta nationella historiens sönderfall i en mängd 
olika berättelser under perioden 1960–1990 har också konstaterats 
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internationellt, särskilt i västvärlden. Flera subjekt vill komma till 
tals och få sin historiska erfarenhet erkänd som en giltig erfarenhet 
i ett offentligt samtal, vilket har fått tydliga återverkningar på kam-
pen om historieämnet i skolan.14 En samtidig utveckling för histo-
rieämnet och historieläroböckerna har visat sig vara att läroboken 
sedan 1970-talet har gått från att vara en tydlig auktoritet till att bli 
en text bland andra, en utveckling som ackompanjerats av mindre 
fokus på den nationella historien.15

Det svenska skolämnet historia har beforskats i förhållande till 
en mängd olika specifika frågor. Historieämnets förändring i skolan 
har diskuterats i förhållande till olika arenor för debatt och styr-
ning av skolan, exempelvis föreningarna Nordens, Europarådets 
och Unescos försök att förändra historieundervisningen i nordisk, 
europeisk och global riktning.16 Fokus har ofta legat på 1900-talet, 
även om det finns några få (tämligen gamla) studier som tar upp 
äldre historieundervisning.17

Förändringen av historieundervisningen i Sverige har undersökts 
mer explicit ur en mängd olika infallsvinklar, ofta med grund i läro-
böckernas förändring: Beskrivningarna av usa och Sovjetunionen, 
fokuseringen på samtid och framtid, berättelsen om Sverige, samt 
historieämnets förändrade relation till den medborgarfostran som 
ingår i skolans uppdrag.18 Debatterna om historieämnet har också 
undersökts mot bakgrund av förändringen av argumentationen för 
historieämnets nödvändighet, kunskapsbegreppet inom historie-
ämnet, allmän och mer specifik lärobokskritik, fredsfostran, förhåll-
ningssätt till övriga nordiska historiekulturer samt förhållningssätt 
till Europa i läroböcker och undervisning.19 På den specifika nivån 
pekar denna forskning i lite olika riktningar och jag kommer att 
återkomma till den i det följande, men på någon form av basal nivå 
förefaller mycket peka på att svensk och nordisk historieundervis-
ning har förändrats påtagligt sedan 1960-talet, som en konsekvens 
av ifrågasättandet av nationalismen, ett större ifrågasättande av 
skolan som auktoritet, minoritetsgruppers kamp för rättigheter 
och sin egen historia, samt en mängd andra aspekter som har lyfts 
som tänkbara orsaker till ett upplevt behov av en ny historia. Det 
mesta tyder på att ungefär denna utveckling skedde samtidigt i flera 
länder i västvärlden.
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I den svenska och nordiska forskningen finns en särskilt intressant 
diskussion om hur historieundervisning i allmänhet och läroböck-
erna i synnerhet påverkas av politiska överväganden som kan skifta 
snabbt och även hur den påverkas av den inhemska historieforsk-
ningen. Är historieundervisningen konserverande eller är den dy-
namisk och progressiv? Flera studier har pekat på att läroböckerna 
i historia förändrats väldigt långsamt eller inte alls, både gällande 
övergripande narrativ och i mer särskilda frågor.20

Historikern Janne Holmén har visat att i förhållande till politis-
ka frågor i tiden förefaller läroböckerna under kalla kriget ha varit 
dynamiska och förändringsbenägenheten ha varit tämligen stor.21 
Roger Johansson visar att detsamma gällde beskrivningar av döds-
skjutningarna i Ådalen 1931 i förhållande till folkhemsbegreppet 
i svenska läromedel för grundskolan.22 Båda dessa undersökningar 
gäller i stor utsträckning den period som har utpekats som särskilt 
dynamisk i sökandet efter nya historier. Den amerikanske histo-
rikern Joseph Moreau menar dock att denna dynamik är mycket 
äldre och tanken på att det skulle ha rått konsensus kring innehållet 
i nationella historier under flera decennier, eller till och med sekler 
före 1960-talet, betraktar han som absurd. Historiens innehåll har 
alltid förhandlats fram i linje med behoven för en särskild tid, en-
ligt Moreau.23

Studiens fokus och utgångspunkter
Tidigare forskning har konstaterat att historiekulturen och sko-
lans historieämne förändrades på många och grundläggande sätt 
mellan 1938 och 1991. Det har dock samtidigt konstaterats att 
historieämnet har haft och har en inneboende statiskhet, som lett 
till att förändringar har gått långsammare än vad som skulle kunna 
förväntas. Syftet med den här studien är att beskriva och analysera 
den statliga förhandsgranskningen av läromedel som en arena för 
förhandlingen av historien. Det öppnar möjligheter att komma 
närmare dynamiken bakom en historiekulturell förändring och att 
relatera den förändringen till vad historieämnet har haft för utbild-
ningsuppdrag i den svenska skolan. Vidare ger det möjligheter att 
studera vad som händer i brytpunkten mellan en lärobokstradition 
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och nya läro- och kursplaner, eller hur en ny historia förhandlas fram. 
På ett mer övergripande plan är studien ett bidrag till forskningen 
om den större omförhandlingen av skolans allmänna innehåll.

I de flesta diskussioner om auktoritär och normativ historieför-
medling, som skolans historieundervisning, dyker det upp anklagelser 
om ”ideologiproduktion” eller ”relativism”. Så skedde till exempel 
i debatten som följde på Dagens Nyheters ”avslöjande” 2015 att få 
kvinnor nämns i historiska läroböcker, vilket följdes upp av kultur-
nyheterna på svt hösten 2016.24 Begreppen ”politisk korrekthet”, 
”ideologiproduktion” och ”relativism” används ofta i debatten för 
att poängtera att det finns något som är mer korrekt än den politiska 
korrektheten, mindre tendentiöst än det som framställs av så kal-
lade ideologiproducenter och mer objektivt än det som antyds av en 
relativistisk hållning. Min utgångspunkt är att historieförmedling i 
alla former är moralisk och politisk.25 Det är därför meningslöst att 
beskylla viss historieförmedling för att vara det och därmed frikän-
na en annan (ofta sin egen) uppfattning från politisk eller moralisk 
tendens. Frågan bör i stället vara vilken moralisk ståndpunkt som 
bör utgöra utgångspunkt.

Visst är det möjligt att skriva rent osann historia och förneka 
historiska händelser in absurdum, men det är oftast inte nödvän-
digt. Det räcker att skriva om något som har hänt ur en särskild 
synvinkel, med lagom mycket fokus på vissa saker och lagom lite på 
andra, för att vilken moralisk eller politisk poäng som helst ska bli 
den omedelbara lärdomen av berättelsen.26 Det förflutna har ingen 
inneboende och given mening; den ges mening av människor när de 
skriver historia. Historieskrivning helt utan sanningsanspråk enligt 
vedertagna vetenskapliga metoder har möjligen närmare till att mo-
ralisera,27 men olika frågor ger alltid olika svar – även i vetenskapliga 
sammanhang. Redan i frågan är ett perspektiv bestämt: Vad behöver 
just vi veta om det förflutna för att förstå oss och vår situation? Även 
i den mer allmänna frågan ”Vad behöver du veta om A för att förstå 
B?” gömmer sig ett perspektiv genom att kunskapen som eftersöks 
angående A har syftet att förklara B och inte C eller D. Berättelser 
om det förflutna skiljer sig åt beroende på vilka historiska händelser 
som lyfts fram, hur olika begrepp definieras, hur olika företeelser 
kategoriseras, vilka problem som bemöts samt vilken tolkning av 
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samtiden historien pekar mot.28 Att kunna historisera själva his-
torien som en diskurs som handlar om – och i åtminstone någon 
mån skiljer sig från – det förflutna har lyfts fram som en väsentlig 
del i historieundervisning för ungdomar.29 Det har framhållits att 
rimligheten i historiska berättelser kan utvärderas och det behöver 
inte ha med objektivitet att göra – också ett mycket tendentiöst 
uttalande kan vara sant.30 En bedömning av rimlighet kräver ändå 
någon form av överenskommelse om vad som kan betraktas som 
rimligt i ett givet sammanhang.

Balans är ett begrepp som ibland används för att precisera en 
del av begreppet objektivitet och ibland för att komma runt objek-
tiviteten, som i resonemanget ”Det är kanske inte helt objektivt, 
men balanserat mellan ytterlighetspositioner.” Problemet är att ba-
lans förutsätter kunskaper om ett möjligt spektrum att balansera. 
Det förutsätter att människor har kunskap om och är överens om 
vilka ytterlighets positionerna är.31 Ligger till exempel balansen på 
 vänster–höger-skalan i svensk politik mellan Vänsterpartiet och 
den nazistiska rörelsen eller mellan Kommunistiska partiet och 
 Moderaterna? Punkten där det balanserar blir väldigt olika beroende 
på vilka ytterligheter som mäts. Frågan är om det ens finns några 
 ytterligheter eller bara ett kontinuum som begränsas av pragmatiska 
eller ideologiska skäl.

Angående begreppen ”korrekthet”, ”tendens”, ”objektivitet” och 
”balans” och historieläroböckernas förhållande till dem må det finnas 
många anledningar att misstänka att läroböcker konserverar mer 
än de utvecklar, men mycket har hänt med både undervisnings-
innehållet och de läroböcker som är satta att spegla, utveckla och i 
vissa fall utmana detta undervisningsinnehåll. Det pågår en ständig 
omförhandling av alla ämnen i skolan och den här boken behandlar 
denna omförhandling för ämnet historia. Både förhandlingen som 
sådan och den arena (en av de arenor) där den fördes är intressanta 
studieobjekt, men jag kommer att fokusera på förhandlingen av 
innehåll i historieläroböckerna och låta den arena där de diskute-
rades utgöra en social, politisk och organisatorisk kontext. Jag är 
mer intresserad av diskussionen som den statliga granskningen av 
historieläromedel gav upphov till än av läroboksnämnden som så-
dan. I slutändan handlar boken i stor utsträckning om det statliga 
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inflytandet över vilken historia som skulle och ska läras ut till barn 
och ungdomar i Sverige, med fokus på den period då det fanns en 
organiserad statlig förhandsgranskning av läromedel, 1938 till 1991.

Historia som diskurs och historiekulturella metaforer
Med diskurs avser jag ett sätt att tala om ett utsnitt av världen utifrån 
en viss förståelse, och genom detta tal konstruera och rekonstruera 
ett särskilt sätt att betrakta just detta utsnitt.32 Det innebär att kate-
gorier, identiteter, kunskap, inflytande och alla andra upplevelser av 
världen konstrueras olika i olika diskurser. Att beteckna någon del 
av det förflutna som ”historien om Sverige” konstruerar till exempel 
Sverige som en entitet i tiden, något som har en specifik historia, 
men den konstruktionen ser väldigt olika ut beroende på inom vilken 
diskurs – vilket sätt att tala om – den som betecknar befinner sig. 
I en primordial nationalistisk diskurs skulle konstruktionen kunna 
vara helt oberoende av staten: ”Sverige har alltid funnits, både som 
territorium och som den grupp människor som befolkat territoriet 
och deras kultur.” I en suveränitetsdiskurs där statens självständighet 
och oberoende är utgångspunkten kan Sveriges historia skrivas som 
perioden 1523–1995, mellan Kalmarunionens slutliga upplösning 
och EU-inträdet.33 Detta ger två helt olika konstruktioner av ”Sve-
rige” baserat på två olika system för förståelsen av hur ”Sverige” 
förhåller sig till andra begrepp och till vår upplevelse av världen.

Själva historien, det som är skrivet om det förflutna i meningsfulla 
berättelser, är med denna utgångspunkt också en diskurs. Historia är 
de diskursiva förståelserna av det förflutna. Distinktionen är central 
eftersom det som har hänt (det förflutna) och det som är skrivet i 
sammanhängande berättelser om vad som har hänt (historia) inte 
är samma sak. Med detta synsätt finns ingen inneboende mening i 
det förflutnas händelser. Det faktum att en händelse ägt rum bety-
der inte att historiker slutgiltigt kan beskriva dess betydelse.34 Den 
brittiske historikern Keith Jenkins har klargjort skillnaden mellan 
det förflutna och historien med ett tydligt exempel: 

Om du påbörjar en kurs om 1600-talets Spanien, åker du inte till 
1600-talet eller till Spanien; du går, med hjälp av din litteraturlista, 
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till biblioteket. Där finns 1600-talets Spanien, mellan Deweynum-
ren [t.ex. 946.051–946.053]. Du skulle också kunna gå till andra 
ställen – till exempel spanska arkiv – men vart du än går kommer 
du att behöva ”läsa” när du kommer dit. Detta läsande är inte 
spontant eller naturligt, utan inlärt – på till exempel olika kurser 
– och bildat (gjort meningsfullt) genom andra texter. Historia är 
en intertextuell lingvistisk konstruktion.35

Att historia är en ”intertextuell lingvistisk konstruktion” tolkar 
jag, med den nederländske historiefilosofen Frank Ankersmit, som 
att det gäller narrativa strukturer: det strukturerade och strukture-
rande berättandet där (delvis) empiriskt prövbara påståenden om 
enskilda händelser sätts samman och ges mening. Den mening de 
ges i narrativa strukturer som ”renässansen” eller ”upplysningen” 
har tydliga kopplingar till kulturella behov.36 Jenkins själv hävdar 
dock att även vad Ankersmit kallar referential statements (empiriskt 
verifierbara påståenden om världen) är att betrakta som lingvistiska 
konstruktioner.37

Historiekultur syftar i denna studie på olika sätt att konceptualisera 
historia beroende av kulturellt sammanhang, samt kommunikationen 
av denna konceptualisering via olika kanaler – främst inom kulturen 
själv. Med kultur menar jag i detta sammanhang det kontextuellt 
kontingenta nät av mening (bland annat begrepp, rättsuppfattningar, 
moraluppfattningar, stil och praktiker) som människor både påver-
kar och påverkas av.38 De berättelser som lyfts fram inom en viss 
kulturell kontext, och sättet på vilket de sprids och berättas, utgör 
en historiekultur.39 Att sammankoppla historia med kultur är viktigt 
eftersom det synliggör beroendet mellan de två. 

För att det förflutna ska kunna ges mening genom historiska be-
rättelser måste meningen knytas till en kontext att skapa mening av; 
en fråga – som kan besvaras historiskt – måste ställas. Händelser i 
det förflutna som inte går att avvinna mening kommer inte att bli 
historia.40 De händelser som avvinns mening kommer inte bara att 
utgöra väsentliga delar i narrativet om en särskild kulturell grupp 
eller kontext, de kommer också att i någon mån vara medskapare 
till denna kulturella kontext. Det finns en performativ dimension 
i historiska narrativ och deras koppling till olika kulturer.41 För att 
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en kultur ska kunna existera måste den ges en historia, sättas in i 
ett tidsmässigt sammanhang.

Jag betraktar historieämnet – både i ungdomsskolan och inom 
akademin – som en del av flera olika framförhandlade historiekul-
turer som överlappar varandra och skapar gemensamma ytor. Som 
framgått har jag ett visst intresse för skolans historia och därmed 
ämnets historia, men historia – diskursen om det förflutna – och 
historiekultur – hur denna diskurs formas, ges mening och förhandlas 
i en särskild kulturell kontext – har i min undersökning företräde 
framför skolämnet och de skolpolitiska beslut som har fattats med 
hänsyn till exempelvis relationen mellan historieämnet och andra 
ämnen. Jag ser det dock som givet att historia, historiekultur och 
skolpolitik är förbundna med varandra. Den skolpolitiska kontexten 
är på intet sätt skild från den sociala, kulturella eller ekonomiska 
kontexten. En samhällelig syn på historia, konstruerad och samtidigt 
speglad i en historiekultur, påverkar rimligen hur skolpolitiker ser 
på ämnet och vad det kan tillföra i uppfostran av nya generationer.42 
Sett från det andra hållet kommer också den skolpolitiska kontexten 
att sätta vissa ramar för diskussioner om historia i skolan, något som 
jag tar upp särskilt i kapitel 3.

Begreppet historiekultur kan tematiseras i tre olika dimensio-
ner, som hänger samman med all historieförmedlings koppling till 
sanningsanspråk, ideologi och estetik. Historiefilosofen Jörn Rüsen 
talar om en kognitiv, en politisk och en estetisk dimension.43 Det 
skulle också gå att se dessa tre dimensioner som vetenskap, politik 
och konst, eller som uttryck för förstånd, vilja och känsla. Det leder 
dock tanken till specifika historiekulturer där exempelvis vetenskapen 
är den enda legitima domänen för sanningsanspråk. I stället borde 
dimensionerna ses som mer övergripande uttryck och därför anser 
jag att ”kognitiv”, ”politisk” och ”estetisk” är bättre benämningar, 
även om de inte på ett riktigt självklart sätt ger associationer till vad 
det faktiskt handlar om.

I den kognitiva dimensionen artikuleras sanningsanspråket. Det 
behöver inte innebära en särskild vetenskaplighet utan är beroende 
av vilken typ av sanningsanspråk som anses legitim i en viss kontext. 
Överensstämmelse med en helig skrift kan vara en del av en kog-
nitiv dimension, om det är den typ av sanningsanspråk som anses 
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legitim i en specifik historiekultur. Sedan åtminstone 1800-talet har 
det i en svensk kontext varit historievetenskapens metodfrågor som 
varit sanningsgaranten och därmed har det varit där den kognitiva 
dimensionen förverkligats.

I den politiska dimensionen artikuleras ideologiska överväganden 
och moralfrågor. Med andra ord är det behovet av – eller begäret 
till – en specifik historisk berättelse som kommer till uttryck i den 
politiska dimensionen. Denna dimension är mer tydligt kopplad 
till politiskt inflytande i och med att det är genom maktutövning 
som en viss ideologi och en viss moral kan tillåtas att genomsyra 
historiekulturen utan att anses begå våld på vad som i en kontext 
upplevs som common sense. Även den kognitiva dimensionen har 
klara kopplingar till makt eftersom legitimitet för ett visst sannings-
anspråk också är en fråga om maktutövning.44

I den estetiska dimensionen finns själva uttrycksformerna inom 
historiekulturen. Att framställa historia med hjälp av statyer, böcker 
eller teaterpjäser är ett estetiskt val. Varje genre innebär en mängd 
val: en bok kan disponeras tematiskt eller kronologiskt, statyn kan 
vara upphöjd, extremt stor eller i naturlig storlek och teaterpjäser 
kan sättas upp på många olika sätt. Mycket av meningsskapandet 
inom en historiekultur finns inbakat i den estetiska dimensionen; 
att anspela på mening är i stor utsträckning en estetisk verksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa tre dimensioner alltid 
finns representerade i varje historiekulturell artefakt och i varje ut-
tryckssätt för historia. Det som kan analyseras via användandet av 
dessa dimensioner är hur diskussioner eller uttryck om historia rör 
spänningsförhållanden mellan dimensionerna och efter vilka linjer 
en diskussion rör sig. Med Rüsens ord: ”De bildar ett tänkt koor-
dinatsystem för det område av mental aktivitet som betecknas med 
kategorin historiekultur.”45 Dimensionerna går inte att reduceras till 
varandra (ingen dimension ingår i en annan), men de kan heller 
inte förverkligas utan varandra: ”Det finns ingen historisk erinran 
som inte är präglad av alla tre principerna.”46

Vid både diakrona och synkrona jämförelser mellan olika his-
toriekulturer i syfte att synliggöra historiekulturell förändring eller 
interaktion kan konceptuella metaforer vara en viktig ledtråd. Meta-
forer kan överhuvudtaget betraktas som effektiva i överföringen av 
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historiska händelser och processer till nuet.47 Eftersom metaforer 
öppnar för att förklara företeelser med hjälp av andra företeelser är 
de mycket vanligt förekommande i utbildning. De har visat sig vara 
både positiva för lärandet, men också begränsande på grund av att 
analogier kan dras för långt och stå i vägen för verklig förståelse av 
komplexa processer.48

Konceptuella metaforer är metaforbegrepp som ger upphov till 
hela konstruktioner av förståelsesystem genom att en konkret käll-
domän (source domain) förklarar en abstrakt måldomän (target 
domain), exempelvis tid är ett objekt som rör sig.49 Det ger i 
sin tur upphov till uttryckssätt som inte upplevs som metaforer, ex-
empelvis: ”Vad fort tiden går!” och ”Det kändes som om tiden stod 
stilla.” Sett till hur världen och dess olika kategorier och förståelser 
konstrueras diskursivt kan metaforer vara en avgörande ledtråd för 
att operationalisera studiet av diskurser:

Metaphors […] are conceptual in nature. They are among our 
principal vehicles for understanding. They play a central role in 
the construction of social and political reality. Yet they are typical-
ly viewed within philosophy as matters of ”mere language,” and 
philosophical discussions of metaphor have not centered on their 
conceptual nature, their contribution to understanding, or their 
function in cultural reality.50

De största skillnaderna mellan källdomäner kan spåras till synkrona 
kulturella skillnader, men det finns även påtagliga diakrona skillna-
der inom samma kulturella kontext, där källdomänen byts mot en 
annan. Dessa diakrona förändringar kan vara tecken på en kulturell 
förändring eftersom de tyder på att det har uppstått ett behov av att 
förstå ett begrepp på ett annat sätt.51

Det är mycket svårt att visa att konceptuella metaforer verkligen 
utgör förståelsegrund för måldomänen. Lingvisten Zoltán Kövecses 
har påtalat problemet med att visa att metaforer inte bara är poetiskt 
språk utan att de också utför ett kognitivt arbete för människors 
förståelse av abstrakta begrepp som ”tid”, ”teori”, ”ideologi” och 
”nation”. Det blir dock tydligt att det handlar om en viss typ av 
förståelse inbakad i metaforen när människor får samma mentala 
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bilder när de konfronteras med idiomatiska uttryck som har olika 
bokstavlig innebörd men samma icke-bokstavliga.52 Exempel i en 
svensk kontext skulle kunna vara ”hen har spårat ur”, ”hen har gått 
på grund”, ”hen måste landa” och ”hen har kraschat”, alla med den 
icke-bokstavliga betydelsen ”hen har fått någon typ av allvarligt 
livsrelaterat problem som kräver någon form av intervention”. Alla 
dessa uttryck utgår från den konceptuella metaforen livet är en 
resa där olika problem får resan att avstanna: tåget spårar ur, båten 
går på grund, flygplanet måste landa, eller rent av kraschar och så 
vidare. Metaforerna är beroende av teknikutveckling; det måste 
finnas rälsbaserade färdmedel för att metaforen ”hen har spårat ur” 
ska fungera. Den konceptuella metaforen är dock densamma som i 
andra metaforer med samma tema, men med andra transportmedel. 
Det kan vara intressant att kartlägga hur metaforer förändras, men 
det är framför allt när de konceptuella metaforerna förändras som 
verklig förändring i förståelsen av måldomänen kan tänkas ske, när 
livet är en resa byts mot livet är en chokladask till exempel. I 
den förra konceptionen kan livet förvisso vara oförutsägbart, men 
resor har trots allt både mål och delmål. I den senare konceptionen 
är poängen att en aldrig vet vad en får.53

Kritiker av en stark tolkning av konceptuella metaforer har på-
talat att en måldomän måste förstås på något sätt innan den sätts i 
relation till en källdomän, eftersom begreppen som härleds ur den 
konceptuella metaforen annars skulle betraktas som synonymer till 
begreppen i källdomänen. Om vi inte förstod livet på något sätt 
skulle den konceptuella metaforen livet är en resa få till följd 
att livet uppfattades som synonymt med en fysisk resa.54 Denna 
kritik är viktig eftersom den sätter en gräns för hur stort analytiskt 
arbete konceptuella metaforer kan göra i lingvistisk mening. I den 
här studien kommer jag dock att använda metaforerna för att ana-
lysera hur abstrakta begrepp förklaras och därmed tolkar jag dem 
i en svagare bemärkelse. Förvisso finns hos de flesta människor en 
förståelse för att livet och en fysisk resa är olika saker, men genom 
att konceptualisera livet som en resa, förklaras det på ett särskilt sätt.

Konceptuella metaforer har också satts i ett mer tydligt samband 
med meningsskapande historia. Metaforer – särskilt konceptuella 
metaforer – kan komplettera narrativanalyser av historiekulturers 
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meningsskapande funktion genom att tillföra ytterligare dimensioner 
till handlingen och det kulturella schemat i historiska berättelser. 
Konceptuella metaforer kan relateras till förståelsen av kulturellt spe-
cifika narrativ främst genom att de förstärker en kulturellt betingad 
syn på verkligheten. Även narrativa strukturer kan ofta kopplas till en 
konceptuell metafor, eftersom de epokbegrepp som används för att 
namnge dessa strukturer ofta har metaforiska inslag (”renässansen”, 
”upplysningen”, ”kalla kriget”). Förändringar i konceptualiseringen 
av metaforbegrepp kan vara en mycket tydlig ledtråd till historie-
kulturers förändring.55

Förhandling
Denna bok behandlar vad jag kallar en nationell historiekulturell 
förhandling och hur statlig styrning av skolans historieundervisning 
har påverkat denna förhandling. Begreppet förhandling ska ses som 
ett verktyg för att synliggöra en komplex struktur av positioner och 
relationer i samhället, positioner som är rörliga och som utvecklas 
beroende på hur de utnyttjas för att förändra förståelsen av kom-
plexa fenomen.56 Detta innebär för det första att en förhandling 
här betraktas som en konflikt, och positionerna i den konflikten är 
beroende av maktrelationer. För det andra innebär det att det finns 
många olika positioner, alla förhandlingar förs inte mellan två parter 
och dessutom kan samma part inta flera olika positioner. För det 
tredje är positionerna i konflikten inte fixerade, de förändras som 
en konsekvens av förhandlingen.

Relationen mellan kunskap och makt kan betraktas som beroende 
av denna förhandling, som kan sägas gälla vad utbildningsforskaren 
Michael Apple kallar officiell kunskap – den kunskap som i ett givet 
samhälle, i en given tid, bedöms som common sense och därmed 
som den legitima kunskapen.57 I förhållande till denna officiella 
kunskap kommer individer att förhandla fram historisk mening. 
Den grupp människor vars historia betraktas som legitim historisk 
kunskap har företräde i förhandlingen före grupper vars historia 
bedöms som perifer. Den historiska erfarenhet som är perifer i det 
offentliga samtalet kan förhandlas in genom att bringas under den 
officiella kunskapens paraply.58 Det kan till exempel innebära att en 
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minoritetsgrupps historia förminskas till gruppens historiska bidrag 
till majoritetens nationsbygge.59

Vad historien innebär för en specifik person är avhängigt vad 
historien innebär i det samhälle och i den kulturella kontext där 
denna person lever.60 Detta betyder att det inte bara är historiens 
olika berättelser som förhandlas i förhållande till fixerade iden-
titetspositioner, utan att identitetspositionerna också förhandlas 
och förändras i samma process. Att förhandla historien kan således 
betraktas som en mycket dynamisk process där inte bara synen på 
historien förändras utan även identiteter, grupper och dessas upp-
fattade legitimitet.

I alla former av samhällen finns ett framförhandlat samhällskon-
trakt där nyckelbegrepp som nation, stat, medborgare, individ, 
kollektiv, ledare, arbetare, arbetsgivare et cetera ges mening. Synen 
på historien bakom dessa begrepp och historien om de människor 
och företeelser begreppen förmodas innehålla är en central del av 
samhällskontraktet. Utgångspunkten i begreppet förhandling gör att 
inga av dessa begrepp betraktas som stabila. De är förhandlingsbara 
och i förhandlingen där deras innebörd fastställs förändras också oli-
ka gruppers inbördes positioner. Förhandlingar innebär med andra 
ord en dialektisk växelverkan. Det finns klara beröringspunkter med 
Antonio Gramscis hegemonibegrepp och hans förståelse av ideolo-
gisk och kulturell makt som lika mycket beroende av övertalning 
som av våld.61 Gramscis sätt att se vad som idag skulle kunna kallas 
diskurser som både konstituerade och konstituerande ligger också 
nära lingvisten Norman Faircloughs sätt att se på diskursernas för-
hållande till det omgivande samhället.62

När berättelser ifrågasätts behöver det inte handla om ett noll-
summespel, där händelser byts ut mot andra händelser. En viktig 
aspekt av att förhandla historien är att en och samma händelse 
har flera riktningar som bryts mot varandra i olika narrativ. För-
handlingen kan vara tydligt kopplad till vilka andra händelser i 
historien som en specifik händelse knyts till, antingen kausalt (B 
berodde på A) eller mer litterärt och anakronistiskt (A var lik B), 
där en koppling mellan två händelser gällande deras betydelse på 
en mer abstrakt och moralisk nivå antyds, att de har likheter trots 
att de är åtskilda av en avsevärd tidsrymd. Sådana förändringar i 
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berättelser kan ses som viktiga indikationer på att historiekulturen 
omförhandlas, med någon form av ramberättelse intakt, i stället 
för att bytas ut.63

Diskursanalys
Metoden för denna studie är främst diskursanalytisk. Jag utgår från 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och dess grundläggande 
teoretiska principer. Till dessa hör förutom begreppet diskurs be-
greppen diskursordning, text, diskursiv praktik och interdiskursivitet. 
En kritisk diskursanalys är en analys av dialektiska relationer mellan 
språk och andra sociala praktiker.64 I detta fall studeras den sociala 
praktik som omgärdar historieanvändning och meningsskapande i 
förhållande till den språkliga praktiken i diskussionerna om histo-
rieläroböcker.

En diskursordning syftar på ”den ordnade uppsättning diskursiva 
praktiker som förknippas med en viss social domän samt gränserna 
och relationerna mellan dem”.65 Läroboksmarknaden för historielä-
roböcker kan sägas vara en sådan diskursordning, ett område där en 
diskursiv kamp försiggår. Det finns dock ingen klar gräns mellan 
diskursordningen ”historieläroboksmarknaden” och andra diskurs-
ordningar av större magnitud, exempelvis det historiekulturella fältet 
i sin helhet. Allt som kan sägas om historia kan dock inte sägas i en 
historielärobok, den styrs av en mängd regler som inte gäller för alla 
historiekulturella yttringar. Statens läroboksnämnd kan definitivt 
betraktas som en regelsättare eller grindvakt för diskursordningen.

Jag begränsar mig till läroboksgenrens diskursordning bland an-
nat på grund av att jag vill kunna analysera diskussionerna inom 
den statliga förhandsgranskningen frikopplade från den diskussion 
som fördes om läro- och kursplaner. Genom att inte se läroböckerna 
och diskussionerna om dem som en förlängning av diskussioner om 
kursplaner öppnar jag för att se andra mönster, motstånd, brytningar 
och diskontinuiteter. Denna begränsning till läroboksgenren är me-
todisk och teoretisk. Den betyder inte att jag undviker att jämföra 
och relatera diskussionerna om läroböckerna till gällande kursplaner 
för dessa läroböcker. I stället innebär denna begränsning att jag inte 
utgår från att diskussionerna om läroböcker inom ramen för den 
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statliga förhandsgranskningen är en förlängning av en sammanhållen 
diskussion om historia i skolan. Att jag ser läroboksgenren som en 
egen diskursordning innebär att jag analyserar den som en avgränsad 
arena. Förvisso har denna arena tydliga kopplingar till andra arenor, 
men jag betraktar den inte som en integrerad del av någon annan 
arena.66 Hur pass tydliga kopplingarna var till exempelvis läroplaner 
och pedagogiska idéer är en empirisk fråga.

I Faircloughs begreppsapparat är begreppet text inte begränsat 
till skrivna, lingvistiska, kulturella artefakter. Begreppet är mer om-
fattande och används för att beskriva textens helhet där inte bara 
en texts skrivna innehåll utan hela dess multisemiotiska kontext, 
dess form, de bilder som illustrerar innehållet och kontexten där 
det utsägs, ingår. Det innebär att många fler diskursiva praktiker 
betraktas som text, som till exempel talat språk, bilder, ljudkulisser 
och så vidare – semiotiska former som existerar sida vid sida med 
den skrivna textens innehåll och som också uttalar någonting.67 
Diskussionen om läroböcker måste följa vissa intertextuella villkor. 
En lärobok kan inte se ut hur som helst, den är beroende av en 
mängd intertextuella konventioner som binder den till en tradition, 
till lagtext, kursplaner, läroboksnämndens praktik och så vidare. 
Kopplingen till alla dessa texter gör läroboksgenren unik; även om 
den är kopplad till läroplanen är den inte en förlängning av den 
eftersom den också är kopplad till andra texter och konventioner. 
En djupanalys av text kräver en viss skiftning mellan olika nivåer, 
till exempel mellan innehåll och form.

Diskursiv praktik betecknar hos Fairclough själva produktionen, 
spridningen och konsumtionen av en text.68 Läroboksgranskningens 
praktik ingår dels i en kedja av diskursiv praktik mellan produktio-
nen och spridningen, som en slags grindvakt för diskursordningens 
upprätthållande, dels är läroboksgranskningens sakkunniga konsu-
menter och producenter av text. De konsumerar korrekturtexter 
och lärobokstexter som de är satta att granska, samtidigt som de 
producerar text i form av sina sakkunnigutlåtanden, som i sin tur 
konsumeras av läroboksförfattare och förlag.

Med begreppet interdiskursivitet bygger Fairclough vidare på 
begreppet intertextualitet. Där intertextualiteten visar hur texter 
är beroende av varandra, bygger på varandra och ingår i diskursiva 
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praktiker med varandra, visar interdiskursiviteten hur samma sak 
gäller en diskurs i sin helhet. I diskursordningen ”läroboksgenren” 
ingår en mängd olika diskurser som påverkar varandra, används i 
en kamp om tolkningsföreträde och officiell kunskap och så vidare. 
Analys av interdiskursivitet kan hämmas av den närmast obegränsade 
uppsättningen kombinationer av diskurser, men i praktiken begränsas 
dessa kombinationer av hegemoniska relationer och av förhandlingen 
om positioner i dessa relationer.69 Diskurser i hegemonisk ställning 
kommer i större utsträckning att stå i ett interdiskursivt förhållande 
till andra diskurser än vad dessa andra diskurser kommer att stå i 
sådana förhållanden till varandra.

Vidare menar flera diskursanalytiska forskare, både inom och 
utom läroböckernas diskursordning, att diskurser och makt hänger 
samman på två sätt. För det första genom asymmetrin mellan olika 
deltagare i diskursiva händelser: det är inte alla som får komma till 
tals lika mycket, alla har inte samma inflytande över hur begrepp 
ska användas, vad de betyder och vad de har för relation till andra 
begrepp. För det andra genom den ojämlika kontrollen över produk-
tionen, distributionen och konsumtionen av text. Det är inte allas 
sätt att använda språket som blir upptryckt i stora upplagor och det 
är inte alla som ens har kontroll över sina egna texter.70

Det som undersöks i den här boken är en utdragen brytnings-
punkt, eller en transformation då de grundläggande och dominerande 
diskurserna i historieläroböckernas diskursordning ifrågasattes och 
utmanades.71 Transformationer ska inte förstås som hastiga för-
ändringar eller rena brott, utan som accelererande processer.72 Det 
innebär att det i transformationen finns processer som drar åt olika 
håll, vilket gör att det är mycket svårt, och kanske direkt felaktigt, 
att peka ut en enda riktning.

Min analys ligger på en diskursiv nivå. Jag intresserar mig för vil-
ka diskurser som har ingått i kampen om diskursordningen och de 
transformationer som denna kamp givit upphov till. Detta kopplar 
jag till historiekulturella förändringar, de övergripande förändringarna 
i frågor som ställs till historien utifrån en viss kulturell konception 
samt de svar som är möjliga att ge på dessa frågor givet relationen 
mellan vetande (kognitiv dimension), ideologi (politisk dimension) 
och estetik (estetisk dimension).73
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Jag analyserar egentligen inte aktörernas inflytande över läro-
böckerna eller över diskussionen. Mycket liten hänsyn behöver tas 
till något individuellt aktörsperspektiv eftersom materialet som 
undersöks är tydligt kopplat till en institution med någorlunda 
klara regler. Det är ett material som lämpar sig väl för diakrona, 
diskursanalytiska studier eftersom det finns ett redaktionellt filter i 
form av de regler som de sakkunniga hade att följa. Vem som skrev 
är inte lika intressant som vad som kunde skrivas inom ramen för 
institutionella regler och normer.74 Däremot kommer jag att ange 
personers namn, yrke och titel i flera fall, där exempelvis akademiska 
titlar och ämnesmässig hemvist hade betydelse för den diskursord-
ning som jag analyserar. Det möjliggör för läsaren att bilda sig en 
egen uppfattning om vilka människor som verkade inom ramen 
för den statliga läromedelsgranskningen. I kapitel 2 redovisar jag 
en genomgång av de sakkunniga, vilka de var och deras bidrag till 
verksamheten, för att sätta in diskussionen i en social kontext. Där-
emot kommer denna genomgång inte att ligga till grund för någon 
analys av verksamheten som sådan.

Trots att jag utgår från att nationen är konstruerad, en föreställd 
politisk gemenskap, och från den förhandlingsmässiga karaktären i 
hur etniska grupper formeras och förändras, är även min studie im-
pregnerad med vad som brukar kallas metodologisk nationalism.75 Jag 
undersöker spår som har lämnats av en statlig institution, och även 
om problematiserandet av nationen är ett av studiens huvudsakliga 
syften är det på sätt och vis givet att jag med denna text kommer 
att bidra till en naturalisering av nationen som en given kontext att 
studera. Genom att göra läsaren uppmärksam på detta hoppas jag 
kunna begränsa effekterna.

Statlig förhandsgranskning 
av läromedel som forskningsområde

Det offentligas engagemang i läroböckerna har ägnats viss uppmärk-
samhet i internationell forskning. Förmodligen beror intresset på 
att det är en spännande arena i blandekonomiska system där förlag 
tävlar om lärarnas gunst på en marknad, en marknad som statsmak-
ten på olika sätt reglerar, ofta mer än vad fallet är med andra typer 
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av varor.76 Statlig förhandsgranskning av läromedel kan inte på ett 
enkelt sätt kopplas till en särskild regeringstyp även om systemet 
kan tyckas vara auktoritärt. Vad som i stället förefaller förena de 
olika systemen för statlig förhandsgranskning är att de eftersträvar 
enhetlighet och därmed är en del i statsbyggandet, eller vakthåll-
ningen kring vad som uppfattas som gemensamt i ett samhälle.77

Staten har lagt sig i läroboksmarknaden på olika sätt i olika tider 
och i olika stater. Läroplansstyrningen är den minsta gemensamma 
nämnaren (även om det i federationer ofta saknas federal styrning), 
men sedan finns det en glidande skala från endast läroplansstyr-
ning av läroböckernas innehåll till statlig utgivning av läroböcker. 
Någonstans däremellan, nära det senare, ligger att staten förhands-
granskar och godkänner läroböcker för användning i skolan.78 His-
toriedidaktikerna Maria Repoussi och Nicole Tutiaux-Guillon har 
identifierat fem modeller av läroboksantagning utifrån forskning om 
läroboksproduktion i främst Europa.79 Dessa fem modeller spänner 
från ett system helt utan statlig läroboksgranskning (modell A) till 
ett system där staten endast godkänner en lärobok för varje kurs 
(modell B). Mellan dessa två ytterligheter finns ett system där flera 
läroböcker godkänns för varje kurs (modell C), ett system där statens 
inflytande är begränsat till att rekommendera läroböcker (modell 
D) samt ett system där godkända och icke-godkända läroböcker 
samexisterar (modell E).80

Läroböcker speglar inte bara läroplaner och styrningen av un-
dervisningen utan står också för en sådan styrning i sig själva. Det 
gäller både i utbildningssystem med central läromedelsgranskning 
och i system utan sådan granskning.81 Några argument som förts 
fram till fördel för statlig läroboksgranskning är att läroböckerna 
blir billigare att köpa in i stora upplagor, att utbildningen har större 
chanser att bli likvärdig för eleverna och att läroböckerna blir bättre 
av granskning, antingen i själva granskningsprocessen eller på grund 
av att förlagen skärper sig.82

Litteraturforskaren Egil Børre Johnsen menade i sin stora genom-
gång av läroboksgenren 1993 att det är svårt att säga varför antag-
ningen av läroböcker till användning i skolor skiljer sig så mycket 
åt mellan länder just på grund av att argumenten kan vara väldigt 
olikartade. Han pekade på att statligt godkännande av läromedel 
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var på tillbakagång 1993 och att denna tillbakagång skulle fortsätta, 
något han delvis fick rätt i.83

Den norska statliga läroboksgranskningen 1889–2000 har av ti-
digare forskning beskrivits som ett medel för att säkra den statliga 
styrningen av skolan i ett skede då skolan i stort sett var kommunal. 
Att kravet på statligt godkännande kom så tidigt som 1889, även 
om det fram till 1908 endast gällde kristendomsläroböcker, kan ses 
som en konsekvens av en ambivalent hållning till statlig styrning 
kontra delegering till kommunal nivå i det norska skolväsendet. 
Dock saknades ett tydligt regelverk för läroboksgranskningen fram 
till 1962 och uppkomsten av ett sådant har tolkats som att ambi-
valensen hade övergått i en starkare tro på centralstyrning och en-
hetlig skolgång med lika möjligheter för alla medborgare. Liksom 
i Sverige gick sedan den statliga läroboksgranskningen mot mindre 
granskning och mer recensionsverksamhet under senare delen av 
1900-talet, för att helt upphöra i slutet av seklet. När den norska 
läroboksgranskningen upphörde hänvisades det bland annat till att 
läroböcker borde kritiseras mer aktivt i skolan och att lärare borde 
uppmuntras att använda andra källor till lärostoff.84 

Pedagogen Bjarne Bjørndal har visat att granskning av läroböcker 
ger upphov till oklara centrala direktiv eftersom skolämnena är så 
olika. Han har dock också visat att sakkunnigutlåtanden angåen-
de läroböcker i Norge under 1970- och 1980-talen tenderade att 
sakna stringens och att de direktiv som fanns inte följdes. Det som 
diskuterades i granskningsrapporterna var nästan uteslutande äm-
nesstoffet och inte de pedagogiska och ämnesdidaktiska spörsmål 
som granskarna var satta att undersöka. Bjørndal tolkar detta som 
en effekt av att granskarna uppfattade sin roll som först och främst 
garanter för den ämnesmässiga korrektheten, på bekostnad av andra 
delar av granskningsuppdraget. Fokuseringen på ämnesstoffet torde 
ha lett till att läroboksförfattare och förlag ökade ämnesstoffet för att 
möta alla typer av invändningar från granskningens sakkunniga, med 
stoffträngsel som följd. När de pedagogiska förtjänsterna fick mindre 
uppmärksamhet och inte bedömdes lika hårt blev det enklare att få 
en korrekt, men omfattande och opedagogisk, lärobok godkänd.85

Även läromedelsantagningen i Finland har studerats. I en avhand-
ling från 1983 framkommer att den tidiga finländska granskning-
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en (perioden 1870–1884) var inriktad mot att kontrollera priser, 
lämplighet i undervisningen, samt en propagandistisk kontroll av 
hur staten och kyrkan porträtterades i läroböckerna.86

Ungefär hälften av delstaterna i usa har någon form av delstatlig 
granskning av läromedel.87 Läroboksmarknaden är dock nationell, 
och i och med att de folkrika delstaterna Kalifornien och Texas (i 
läromedelssammanhanget kallade Super States88) tillämpar särskild 
prövning av läromedel kommer deras lärobokskommittéer att styra 
en stor del av innehållet i läroböckerna även i delstater som saknar 
granskning. De förlag som vill sälja sina läroböcker i stora upplagor 
tvingas ta hänsyn till dessa delstaters granskning och antagnings-
ordning, eftersom de tillsammans representerar 20 procent av hela 
läroboksmarknaden i usa.89

Eftersom reglerna för vad som får sägas i en lärobok i historia 
är olika strikta i olika delstater får denna ordning till följd att Ka-
lifornien och Texas får väldigt stort inflytande över hur historien 
presenteras för amerikanska barn även i mellanvästern och nord östra 
usa, där dessa lagar inte alltid är lika strikta. Historikern Joseph 
Moreau beskriver problematiken med ett exempel från 1970-talet. 
Delstaten Michigans skolpolitiker ville införa en historieundervis-
ning som tydligare visade de krafter och betingelser som hade lett 
till förtryck av minoritetsgrupper, men stötte på problem när det 
gällde läroböckerna. De läroboksförfattare som tog fasta på denna 
ambition fick inte sina böcker godkända i Texas. Där fanns en annan 
strävan och där måste läroboksgranskarna förhålla sig till en skriv-
ning om att läroböckerna på intet sätt fick underminera auktoriteter. 
Det blev svårt att beskriva hur minoritetsgrupper hade behandlats 
av myndigheterna i läroböckerna som skulle godkännas där efter-
som myndighetsutövad rasism i princip inte fick diskuteras. När 
läroböcker som inte godkändes i Texas skrevs om för att uppfylla 
kraven därifrån fanns få eller inga läroböcker som kunde möta de 
ambitioner som fanns med historieundervisningen i Michigan.90

I viss mån ledde dessa problem till att den federala regeringen 
var tvungen att skapa nya regler för undervisning och läroböcker, 
men delstaternas inflytande över skolan kunde inte förbigås och 
de kommittéer som inrättades blev rådgivande. Detta delstatliga 
inflytande över skolan, och några delstaters hårda antagningskrav 
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för läroböcker, har pekats ut som ett stort problem när det gäller 
att få fram undervisningsmaterial som berör kontroversiella frågor. 
Läroboksförfattarna undviker dessa frågor eftersom det kan få nå-
gon delstat att rätt och slätt förbjuda läroboken i fråga i sina klass-
rum.91 Det system som finns i flera delstater har anklagats för att 
vara godtyckligt och alltför avhängigt vilken person som granskar 
en viss lärobok.92

En studie från usa visade på 1980-talet att det fanns tydliga skill-
nader i synen på statlig läroboksgranskning mellan förlag, statliga 
administratörer och företrädare för de lokala skoldistrikten – lärare, 
skolledare och administratörer på skolnivå samt lekmän som var in-
volverade i antagningsprocessen för läroböcker. Exempelvis ansåg mer 
än hälften av de intervjuade statliga administratörerna att en viktig 
funktion var att skydda lokala skolor från ”lärobokskontroverser”, 
medan ingen av de intervjuade förlagsrepresentanterna och mindre 
än 10 procent av representanterna för de lokala skoldistrikten ansåg 
att denna funktion var viktig. Förlagen och de statliga administra-
törerna tycktes vara överens om att ekonomiska besparingar var en 
betydelsefull del av granskningen (även om många ansåg att den fria 
marknaden var bättre på att få ner priserna), medan representanterna 
för de lokala skoldistrikten ansåg att en av de viktigare funktionerna 
var att spara tid.93 En avsevärd skillnad i flera av de amerikanska 
delstaternas processer för godkännande av läromedel jämfört med 
det svenska systemet mellan 1938 och 1991 är att allmänheten har 
direkt representation i flera av de amerikanska delstaternas gransk-
ningsnämnder alternativt att nämndernas möten är offentliga.94 I 
flera länder, inte bara i usa, är också föräldrarna centrala aktörer i 
valet av skolans läroböcker.95

Den polska historiedidaktikern Joanna Wojdon har beskrivit den 
omfattande centraliseringen av den polska läroboksantagningen under 
kommunisttiden. Wojdon delar upp processen för att få fram en ny 
lärobok i ett antal ”aktörssteg” där olika personer och institutioner 
har inflytande: författarna, förlagen, utbildningsministeriet, censuren 
och kommunistpartiet. Denna uppdelning är naturligtvis specifik för 
Polen och Wojdon visar att processen i alla dessa steg var helt styrd 
av kommunistpartiet. Det sista steget syftar på att partiet i vissa fall 
direkt gav sig in och styrde upp processen – men det var oftast inte 
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nödvändigt, hävdar Wojdon, eftersom partiorganisationen fanns i 
kulisserna i alla de fyra föregående stegen.96 Bortsett från det femte 
steget, som får anses vara partikulärt för Polen (och möjligen övriga 
Östeuropa under andra halvan av 1900-talet), kan Wojdons steg 
tillämpas för att differentiera mellan olika grader av statlig kontroll, 
helt enkelt genom att undersöka graden av autonomi i varje steg. 
I den modell som gäller i Sverige sedan 1991, där läroböcker inte 
förhandsgranskas av någon statlig myndighet, tyder till exempel 
mycket på att författarna inte är särskilt autonoma utan att förlagen 
står för en ganska hård redigering. Däremot saknas inflytande från 
högre ort än så, bortsett från styrningen av kursplaner.

Numera är det polska systemet mer likt det svenska före 1980-ta-
let eftersom böckerna granskas och godkänns, men det finns ingen 
gräns för hur många läroböcker som får finnas på listan över god-
kända läroböcker för ett visst ämne och årskurs. Historieläroböcker i 
Polen granskas numera av historiker, didaktiker och lingvister, vilka 
utses av utbildningsministeriet på förslag från olika vetenskapliga 
organisationer. Enligt Wojdon väljer lärarna oftast traditionella och 
uppbyggliga läroböcker med ensidigt narrativ, trots att även mer 
avantgardiska läroböcker godkänns.97 Detta understryker systemets 
konserverande effekter. Lärare upplever uppenbarligen minst mot-
stånd i sin undervisning när de använder läroböcker som de känner 
igen, och så länge de får använda dessa kommer de att göra det.

Även i länder där det finns ett system för statligt godkännande men 
där läroböcker får användas i skolan utan att ha fått ett godkännande, 
har systemet stort inflytande på val av läroböcker. Forskning visar 
att i Tjeckien väljer lärare vid motsvarigheten till gymnasiet lärobok 
till stor del baserat på vad utbildningsdepartementets granskning 
säger om böckerna, trots att godkännande från utbildningsdepar-
tementet inte är ett krav för användning i den skolformen.98 Det 
kan tänkas att lärare inte upplever sig ha den tid som krävs för att 
välja läromedel på helt egen hand.

Generellt finns det ganska lite forskning om vad läroboksgransk-
ning får för konsekvenser för skolan och lärandet, om huruvida dessa 
effekter är övervägande positiva eller negativa. Egil Børre Johnsen har 
delat in kritiken mot statlig läromedelsgranskning i två kategorier: 
granskningen anklagas antingen för att vara ett exempel på totalitär 
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ideologi som överlevt demokratins införande eller för att leda till 
bristande läroboksutveckling genom att inskränka lärarnas frihet.99 
Bland andra utbildningsforskaren Michael Apple har uttalat den senare 
kritiken med fokus på administratörers inflytande över läroboksan-
tagning och deras tendens att bedöma innehåll i förhållande till vad 
som går att mäta: den lärobok som täcker in det som går att pröva 
(särskilt på centrala prov) ses som den bästa. Lärarnas inflytande över 
undervisningen som professionella skyms helt, och de mer socialise-
rande aspekterna av läroplanen, som kanske inte prövas på samma 
sätt i betygsgrundande prov, saknas i de läroböcker som premieras av 
ett sådant system.100 Som framgår av ovan refererade forskning från 
Polen och Tjeckien förefaller dock lärare där ha för lite tid att göra val 
baserade på professionella överväganden och väljer i stället efter tradi-
tion, med konservering av traditionella läroböcker som konsekvens.

En annan kritik som förts fram mot den systematiska granskning 
som förekommer i vissa länder är att den tenderar att dela upp läro-
bokens innehåll i olika delar som granskas var för sig (jämställdhet 
mellan könen, språk, pedagogiska grepp, balans och så vidare) så 
att lärobokens helhet och läsbarhet tappas bort. En lärobok som är 
oläslig för barn i den åldersgrupp den är till för kan ändå bli godkänd 
på alla punkter, eftersom helheten inte bedöms.101

Den svenska statliga förhandsgranskningen i tidigare forskning
Den forskning som rör förändringen av svenska läroböcker i olika 
ämnen har förvånansvärt lite att säga om den statliga förhands-
granskningen av läromedel. Stora och i det närmaste heltäckande 
studier av hur undervisningsinnehållet förändrades i specifika ämnen 
under 1900-talet saknar många gånger en diskussion om läroböck-
ernas godkännande och den statliga granskningen.102 Inte heller de 
stora undersökningarna om skolans utveckling under 1900-talet 
tar i någon nämnvärd omfattning upp den statliga granskningen av 
läromedel.103 I vissa fall poängteras att sådan förvisso funnits, men 
att den inte har påverkat läroböckerna i särskilt stor utsträckning.104 
Detta är ett internationellt fenomen: intresset för läromedel sträcker 
sig ofta inte bortom läromedlen i sig, debatten om deras innehåll är 
betydligt mindre beforskad.105
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Pedagogen och utbildningshistorikern Anna Johnsson Harrie har 
undersökt Statens läroboksnämnds verksamhet med fokus på politisk 
styrning av skolan, samt hur denna styrning påverkade granskningens 
genomförande. Hennes studie från 2009 är den enda för mig kända 
som tar ett helhetsgrepp om förhandsgranskningen av läromedel i 
Sverige mellan 1938 och 1991. Hon menar att en tilltro till statlig 
styrning av skolan låg bakom beslutet att inleda en förhandsgransk-
ning av läromedlen, i linje med en centralisering av skolan, samt att 
ekonomiska argument var framträdande. Avvecklingen av lärome-
delsgranskningen ser hon som en del av den decentralisering som 
påbörjades på 1970-talet, blev mer och mer tydlig under slutet av 
1980-talet och nådde sin kulmen i och med kommunaliseringen av 
lärarnas tjänster, nedläggningen av Skolöverstyrelsen och införandet 
av 1994 års läroplaner.106

Harrie menar att ett av de tydligaste målen med läromedels-
granskningen, nämligen att säkra kvaliteten i läromedlen, blev svårt 
att uppnå som en del av ett politiskt styrt uppdrag. Politikerna var 
inte överens om vad som var kvalitet och det ledde i någon mån till 
att granskare riktade in sig på sakfel. Harries resultat pekar mot att 
läromedelsgranskningen inte var något tydligt verktyg för styrning 
av skolverksamheten på en övergripande nivå, men en del av hen-
nes resultat talar för att det fanns en ämnesanknuten förhandling 
inom ramen för granskningsverksamheten i och med att den var 
utformad ämnesmässigt: det var ämnessakkunniga som granskade 
läromedlen. Harrie menar att läromedlens efterlevnad av läroplanen 
inte prioriterades och att det kan bero på att läroplanen, en politisk 
kompromissprodukt, var (och är) mångtydig och svårtolkad för de 
sakkunniga. Angående granskningens effekter på läromedlen menar 
Harrie att den förmodligen hade en legitimerande funktion. I och 
med att läromedlen granskades av staten kunde lärarna vara täm-
ligen säkra på att de följde ett undervisningsupplägg med statligt 
stöd.107 Intervjuer med historieläroboksförfattare bekräftar detta.108

De år då Sverige hade statlig förhandsgranskning av läromedel, 
1938–1991, kan delas in i tre perioder då olika regler gällde. Under 
den första perioden, 1938–1974, utförde Statens läroboksnämnd 
(en egen myndighet) granskningar av alla läroböcker.109 Mellan 1974 
och 1983 granskades endast läromedel i samhällsorienterande ämnen 
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som bedömdes vara centrala för respektive ämne eller ämnesgrupp, 
och det gjordes av en särskild läromedelsnämnd vid Skolöverstyrel-
sen.110 Från halvårsskiftet 1983 och fram till 1991 låg läromedels-
granskningen under Statens institut för läromedelsinformation (sil, 
förkortningen används även för samma myndighet under det nya 
namnet Statens institut för läromedel). Uppdraget var inte längre 
att godkänna eller underkänna läromedlen utan att sprida informa-
tion om bra och ändamålsenliga läromedel till lärarna.111 För den 
som liksom jag är intresserad av hur historieämnet förhandlades har 
indelningen i perioder liten betydelse eftersom historieläromedel 
granskades på ett liknande sätt under alla tre. Även om läromedlen 
inte längre godkändes under den sista perioden var sakkunnigutlå-
tandena fortfarande betydelsefulla för läromedelsförlagen, författarna 
och sannolikt också lärarna, och de innehöll ungefär samma typ av 
värdering av innehållet. I Sverige har med andra ord tre av de fyra 
olika system för läroboksgranskning som identifierats av Repoussi 
och Tutiaux-Guillon använts. Mellan 1938 och 1974 (ända till 1983 
gällande basläromedel i de samhällsorienterande ämnena) användes 
systemet med flera statligt godkända läroböcker för varje kurs, mel-
lan 1983 och 1991 användes ett system där vissa läroböcker rekom-
menderades av staten utan någon särskild godkännandeordning och 
mellan 1974 och 1983 samexisterade godkända och icke-godkända 
läroböcker i den svenska skolan. Det enda system som inte har an-
vänts är det där endast en lärobok per kurs godkänns av staten så att 
alla elever som läser en viss kurs använder samma lärobok. Repoussis 
och Tutiaux-Guillons femte modell – där granskning saknas – har 
använts i Sverige sedan 1991 (och användes före 1938).

Forskningen om svenska historieläroböcker är förhållandevis om-
fattande, men precis som i undersökningar av andra ämnens läro-
böcker saknas djupare reflektioner kring den statliga granskningen. 
Den statliga läromedelsgranskningens förhållande till historieämnets 
böcker har aldrig varit föremål för några djupare studier. Några spridda 
utsagor kan dock noteras. Historikern Göran Andolf beskrev nämn-
dens arbete kortfattat i sin avhandling 1972. Han hade granskat de 
historieläroböcker som användes på gymnasiet mellan 1820 och 1965 
på både längden och tvären, och han studerade även recensionerna 
av dem och debatten om dem i lärarpressen, men statens granskning 
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och godkännande under den senare delen av undersökningsperioden 
fick jämförelsevis litet utrymme. Andolf konstaterade dock att det är 
möjligt att granskningen hämmade utvecklingen av nya läromedel 
eftersom författare kan ha varit rädda att deras böcker inte skulle 
godkännas av nämnden om de omarbetades alltför radikalt. Andolf 
nämner även att ett av de viktigare syftena med en statlig granskning 
var att få ner antalet läroböcker som användes i skolan.112

Generellt sett är det på detta sätt som statens godkännande av 
läromedel har diskuterats i läroboksstudier, i de fall granskningen 
och godkännandeprocessen överhuvudtaget har nämnts.113 Myck-
et av läroboksforskningen har varit fokuserad på att studera lä-
roböckernas funktion i undervisningen, och förklaringen till att 
läroboksgranskningen fått förhållandevis litet utrymme i den nyare 
läroboksforskningen är förmodligen att intresset har förskjutits från 
processer och strukturer kopplade till böckernas tillkomst och syfte, 
mot ett större intresse för deras funktion och utfall.

Tre forskare har undersökt den statliga läromedelsgranskningens 
inflytande över historieläromedlen mer påtagligt, men då inom ra-
men för studier som primärt har svarat på andra frågor. Historikern 
Janne Holmén har tittat på utlåtanden från Statens läroboksnämnd 
angående några historieläroböcker, med fokus på läroböckernas be-
handling av Sovjetunionen och usa.114 Den svenska statliga gransk-
ningen av läromedel sammanföll till stor del med kalla kriget, och 
kraven på objektivitet gällde i särskilt hög grad behandlingen av de 
två supermaktsblocken.115 Holmén menar att granskningen var god-
tycklig och avhängig personliga omdömen. Hans slutsatser grundar 
sig dock mycket på förhållandet mellan granskningsutlåtanden och 
statens utrikespolitik, och han menar att den statliga granskningen 
förmodligen inte var något reellt medel för att få läromedlen att 
understödja den statliga utrikespolitiken.116

Sture Långström har undersökt den statliga läromedelsgransk-
ningens effekter på läroboksförfattarna genom att studera beskriv-
ningar av granskningsuppdraget och intervjua läroboksförfattare. 
De intervjuade författarna hävdar att de i någon mån anpassade sitt 
skrivande till den statliga granskningen när de skrev nya läroböcker 
eller reviderade gamla. De kände sig inte helt fria.117 En av de läro-
boksförfattare som Långström intervjuade var Hans Almgren, och 
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han menade att hans erfarenhet som läroboksförfattare på 1980-talet 
var att granskarna bara letade sakfel och att didaktisk granskning 
helt saknades – vilket ligger i linje med resultat från internationell 
forskning. Han skrev senare att ”när sil [Statens institut för läro-
medel] 1991 gick i graven var det knappast någon som kände sak-
nad”.118 Långström formulerade en hypotes om varför granskningen 
infördes: han kopplar det till att det demokratiska genombrottet i 
Sverige var förhållandevis färskt och att detta genombrott hotades 
av de samtida systemen i Sovjetunionen och Nazityskland.119

Religionsvetaren Torvald Olssons avhandling från 1988 om objek-
tivitet i läroböckers behandling av så kallade u-länder berör objekti-
vitetskriteriet i Statens läroboksnämnds och Läromedelsnämndens 
granskning av högstadiets läroböcker 1960–1985. Till de läroböcker 
som behandlas hör bland annat historieböckerna.120 Olsson kommer 
via en intressant behandling av objektivitetsbegreppet fram till att 
historieläroböckerna var objektiva enligt de objektivitetskrav som 
läroboksnämnden framförde. Det innebär dock inte, enligt Olsson, 
att de är ”tillräckligt objektiva”. Han drar slutsatsen att läroboks-
nämndens arbete inte hade någon större inverkan på läroböckernas 
objektivitet.121 Att läroböckerna inte påverkades av läroboksnämn-
dens arbete har lyfts fram även i andra sammanhang.122

I stort sett har den tidigare forskningen varit negativt inställd till 
den statliga inblandningen i läromedelsbranschen. Granskningen 
har ansetts vara godtycklig och omständlig. Den förefaller ha ansetts 
onödig att studera eftersom den bara var ytterligare en ramfaktor för 
läroboksförfattarna, och kursplanerna har kanske ansetts tillräckliga 
som kontext att sätta läroböckerna i. Vad denna typ av argument 
missar är att den statliga granskningen av historieläroböcker utgjorde 
en betydelsefull arena för diskussionen om Historien med stort H, 
om vilken historia som var tillräckligt nationell eller universell för 
att läras ut i skolan. Den statliga granskningen utgör ett fönster in 
i den diskussionen, in i argument och historier som förlorade, in 
i en värld av ställningstaganden för historier som aldrig kom in i 
läroböckerna, eller argument emot historier som ströks därur. Kort 
sagt är den statliga granskningen av historieläromedel ett nyckelhål 
till hur historien förhandlades fram under 1900-talet.

I och med att jag angriper läromedelsgranskningen från ett delvis 
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annat perspektiv än exempelvis Andolf, Olsson, Harrie och Långström 
har jag möjlighet att i någon mån nyansera den tidigare forskningens 
syn på granskningens inverkan på läromedlens utveckling och på 
orsakerna till granskningens upphörande.

Källmaterial, avgränsning och tillvägagångssätt
Det material jag har använt för studien har jag främst hämtat ur 
Statens läroboksnämnds, Skolöverstyrelsens och Statens institut för 
läromedels arkiv. Grundvalen för studien har varit de sakkunnigut-
låtanden som skrevs om läroböcker i historia som skulle användas 
i den svenska skolan, samt i någon mån förlagens och författarnas 
reaktioner på dessa. Detta källmaterial beskrivs mer detaljerat i ka-
pitel 2. Protokoll från de möten i de olika nämnderna, där beslut 
fattades angående läromedels godkännande, har jag endast använt 
för att i oklara fall ta reda på huruvida en viss lärobok blev antagen 
eller inte. Sakkunnigutlåtandena till och med 1963 (samt en hel del 
reaktioner på sakkunnigutlåtandena) är insorterade som inkom-
mande handlingar i serien ”Utlåtanden över läroböcker”, vilket gör 
dem enkla att bringa reda i. Det finns dock få sakkunnigutlåtanden 
från tiden före 1945. Mellan 1964 och 1983 (fram till 1974 i Sta-
tens läroboksnämnds arkiv och därefter i Skolöverstyrelsens arkiv) 
är alla sakkunnigutlåtanden en del av föredragningsdossierer eller 
handlingar till nämndens sammanträden.

På grund av det stora arbete som skulle krävas för att leta upp 
alla sakkunnigutlåtanden om historieläroböcker som gömmer sig i 
de 150 arkivvolymer där handlingarna till sammanträdena samlats 
har jag gjort ett urval: mellan 1964 och 1983 har jag fullständigt 
undersökt åren 1967, 1971, 1976, 1982 och halva 1983 (verksam-
heten flyttades från Skolöverstyrelsen till Statens institut för läro-
medelsinformation i juli 1983). Att jag valde dessa årtal berodde 
på att jag dels ville få en jämn spridning över tid, dels undersöka 
år som följde på läroplansreformer och större ändringar i kurs- och 
ämnesplaner för historieämnet. Grundskolan infördes 1962, gym-
nasiet reformerades 1965, grundskolan och gymnasiet reformerades 
igen 1969 respektive 1970. Grundskolan fick en ny läroplan 1980 
och historieämnet på gymnasiet fick en ny kursplan 1981. Från 



en av staten godkänd historia

40

halvårsskiftet 1983 återfinns granskningarna i två arkiv: Statens 
institut för läromedelsinformations arkiv (1983–1986) och Statens 
institut för läromedels arkiv (1987–1991). Eftersom det sistnämnda 
arkivet är ordnat så att sakkunnigutlåtandena är lätt åtkomliga har 
jag fullständigt undersökt åren 1987 till 1991.

Utöver dessa fullständiga undersökningar av vissa år har jag tittat 
särskilt på de granskningar av äldre läroböckers överensstämmelse 
med 1969 års läroplan för grundskolan som Statens läroboksnämnd 
genomförde i början av 1970-talet. Förhandlingen om diskursord-
ningen kan tänkas vara extra tydlig i detta material eftersom nya 
kursplaner med en förmodat ny konceptualisering av historia på ett 
mycket direkt sätt ställdes mot äldre läroböcker med en förmodat 
äldre konceptualisering.

Jag har aktivt sökt upp granskningar av läromedel som i proto-
koll eller i nämndens beslutskartotek framstår som kontroversiella 
och som har granskats under andra år än de jag undersökt. Att söka 
upp kontroversiella läroböcker ger förstås inte någon rättvisande 
bild av verksamheten, men det har inte varit min avsikt att beskri-
va nämndens verksamhet så representativt som möjligt utan att se 
hur förhandlingar om innehållet i historieläroböckerna kunde se ut. 
Därför har jag velat ta tillvara de tillfällen då olika sätt att koncep-
tualisera historia kan tänkas ha brutits extra mycket mot varandra.

I de fall de sakkunniga markerade och kommenterade saker direkt 
i korrektur som förlagen skickade till läroboks- eller läromedelsnämn-
den (och institutet) skickades korrekturen tillbaka till förlagen och 
finns således inte i de arkiv jag har undersökt. I de fall läroböcker 
granskades i tryckt version behöll granskarna böckerna.123

Jag har inte gått igenom brev till nämnden på något systematiskt 
sätt, men läst brev från förlag eller författare som hamnade i före-
dragningsdossierer eller sorterades in under sakkunnigutlåtanden 
på grund av att de ingick i ett ärende. De utgör på sätt och vis en 
betydelsefull del av källmaterialet eftersom de ytterligare understry-
ker den förhandlingsmässiga karaktären på nämndens arbete, men 
de flesta brev som kom från förlag gällde praktiska ting, som inte 
hjälper denna studie. Därför har jag inte gjort någon systematisk 
undersökning av de volymer i arkiven som endast innehåller brev.

Utöver materialet från den statliga granskningens olika arkiv 
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har även de statliga utredningar som berört läromedelsgranskning, 
samt läroplaner och kursplaner för ämnet historia begagnats. Jag 
har i något fall kompletterat källmaterialet med andra samtida 
publikationer som på något sätt kan sprida ljus över debatter som 
sakkunnigutlåtanden refererar till.

Jag har läst sakkunnigutlåtandena i sin helhet två gånger i kro-
nologisk ordning. Under den första genomläsningen letade jag 
efter teman, som sedan blev embryon till kapitelrubriker. Under 
den andra fokuserade jag på de skrivningar i sakkunnigutlåtandena 
som hade anknytning till dessa teman. Detta tillvägagångssätt valde 
jag delvis för att undvika den konfirmeringsbias som skulle bli en 
uppenbar konsekvens av att alltför tydligt utgå från någon form av 
hypotes baserad i hur läroböckerna eller läroplanen hade förändrats 
under perioden. I den andra genomläsningen fanns naturligtvis 
en konfirmeringsbias i att jag letade efter formuleringar som jag 
identifierade som centrala för den tematisering som jag redan hade 
gjort. Men med tanke på att den tematiseringen byggde på en öp-
pen genomläsning bör jag ha minimerat problemen. Dessutom har 
jag försökt ta fasta på att diskussionerna drar åt olika håll samtidigt 
samt eftersträvat att komplicera min egen bild genom att presentera 
sakkunnigutlåtanden som i någon mån bryter mot det mönster jag 
tycker mig ha identifierat.

Tematiseringen är både ett analytiskt val och ett presentationsval. 
Det har under arbetet ibland varit slående hur mycket olika teman 
glider in i varandra, men både för att bringa analytisk reda i materialet 
och för att kunna presentera analysen på ett överskådligt sätt har jag 
valt att hålla isär temana i stället för att analysera och presentera en-
bart kronologiskt. En konsekvens av detta tillvägagångssätt har varit 
att varje tema betraktats delvis isolerat och helhetssyner – exempelvis 
kopplade till en viss sakkunnig – i viss mån har gått förlorade. Jag 
söker inte förstå den enskilde sakkunniges helhetssyn på läroböck-
erna utan ser till förhandlingen om läroboksnarrativen, framför allt 
inom ramen för olika tematiska utsnitt och med en diskursanalytisk 
utgångspunkt. Poängen med ett sådant tillvägagångssätt är att jag 
lättare kan se vad som kunde sägas i specifika frågor och därmed 
sätts också fokus på en förhandlingssituation och inte på enskilda 
personers uppfattningar om historia och skolans historieämne.
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Disposition
Nästföljande kapitel, kapitel 2, kan betraktas som ett bakgrundska-
pitel, som behandlar historien bakom den förhandlingsarena som jag 
ska diskutera och analysera, samt statens intresse i skolan och skolans 
undervisningsinnehåll i ett historiskt perspektiv. I kapitlet diskuteras 
även övergripande trender i historieundervisningens styrdokument 
för olika stadier och i nämndens verksamhet. De därpå följande fyra 
kapitlen tar upp varsin aspekt av diskussionerna om historieämnet 
och historieläroböckerna i den statliga granskningen. Det är inte 
kronologi eller skolstadier som har styrt framställningens disposi-
tion, utan tematiskt sammanställda diskursiva utmaningar inom 
diskursordningen. Varje kapitel har sin kronologi, och processuella 
förändringar över tid har inom varje kapitel en viktig plats i fram-
ställningen. Ambitionen är att varje kapitel ska kunna läsas separat.

Kapitel 3 och 4 behandlar diskussioner inom den statliga gransk-
ningen som hade att göra med historieläroböckernas kontexter 
och dessa kontexters betydelse för en omförhandling av skolämnet 
historia. Kapitel 3 behandlar diskussioner som har sitt ursprung i 
förändringar i historieundervisningens allmänna skolkontext, främst 
när eleverna i enlighet med både pedagogisk expertis och styrdoku-
mentens övergripande skrivningar skulle bli mer självständiga, samt 
på vilket sätt nya skolformer, som enhetsskolan, grundskolan och 
det nya gymnasiet, förändrade diskussionen om historieläroböcker-
na. Kapitel 4 behandlar diskussioner som bottnade i läroböckernas 
förhållande till den historievetenskapliga kontexten. Kapitel 5 och 
6 är bredare i sin behandling av diskussionerna om det historiska 
innehållet i läroböckerna och hur detta innehåll omförhandlades. 
Kapitel 5 behandlar förändringar rörande historiens huvudpersoner 
och hur dessa huvudpersoner har diskuterats främst i förhållande 
till nationen, samt som en personifierad grupp (exempelvis ”fol-
ket”) eller gruppskapande personer (exempelvis vissa monarker). 
Kapitel 6 behandlar hur diskussionerna förhöll sig till en förändrad 
konception av historieämnet i skolan, ett förändrat fokus och en 
förändrad syn på historieämnets mening. I det sista kapitlet, kapitel 
7, sammanfattar jag mina resultat.
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Staten, historieämnet 
och läroböckerna

Vem ska styra över skolan och skolans undervisningsinnehåll? Det 
är en fråga som ständigt är aktuell. Möjligheterna att påverka vad 
som händer i den svenska skolan delar staten med bland annat 
kommunerna, skolkoncerner, rektorer, lärare, läromedelsförlag, 
föräldrar och elever. Staten har haft mycket varierande inflytande 
i skolan över tid, men i en svensk kontext syns i debatten en allt 
tydligare uppfattning om att statens betydelse och möjligheter att 
påverka har minskat, ofta ackompanjerat av konstateranden om att 
det är en dålig utveckling.124 När 2015 års skolkommission presen-
terade sitt delbetänkande Samling för skolan i maj 2016 pekade de 
på ett större statligt engagemang i skolan som en förutsättning för 
att uppnå kvalitet och likvärdighet.125

När det gäller skolämnet historia har staten dock på senare år i 
någon mån försökt styra upp vad medborgarna ska ha för historiska 
kunskaper. Historia har blivit gymnasiegemensamt ämne, kurspla-
nerna har blivit mer detaljerade och statsmakterna har sjösatt myn-
digheten Forum för levande historia. Denna myndighet har kunnat 
peka ut historiska ämnen som medborgarna borde veta mer om, 
vilket har lett till en stundtals infekterad debatt angående statens 
roll i utvecklandet av medborgarnas uppfattningar om historien.126 
Detsamma gäller statens inblandning i museers samhällsuppdrag 
och i historieläromedel, en inblandning som åtminstone på senare 
tid har uppfattats som en politisering av det förflutna.127
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Statligt inflytande över skolan och läromedlen
Statens inblandning i skolans verksamhet har rönt stort intresse i 
utbildningshistoriska studier. Mycket av historien om skolans styr-
ning går tillbaka på frågan vad samhället i stort behöver utbildning 
till. Högre utbildning var under medeltiden en kyrklig angelägen-
het och kyrkans behov av präster och andra ämbetsmän utbildade 
i latin och teologi styrde inriktningen på de tidiga universiteten 
samt i klosterskolor och katedralskolor. Även borgerskapet var i 
behov av utbildning, och trots att kyrkan i viss mån kunde bistå 
med kunskaper de var i behov av vid sina läroanstalter skapades 
stadsskolor där realia var mer framträdande och undervisningen 
skedde på folkspråket.128

I och med reformationen tog staten i de flesta protestantiska län-
der i princip över kyrkan och inordnade denna tidigare självständiga 
institution i den statliga förvaltningen. Därmed kom också den 
kyrkliga utbildningen att förstatligas, men fortfarande ansågs den 
vara en kyrklig angelägenhet, även om den sorterade under stats-
förvaltningen. Under statens större paraply kom dock utbildningen 
även att inriktas mot att utbilda alla sorters statliga tjänstemän, inte 
bara präster.

Den svenska statens roll i skolans 
utveckling under 1800- och 1900-talen

Det har under de senaste hundra åren lanserats en mängd idéer 
om när, varför, hur och i vilken utsträckning staten skapade eller 
tog kontroll över utbildningssystem för den stora massan.129 Un-
der 1800-talet utsattes den högre utbildningen vid läroverken för 
en grundlig reformering. Denna reformering kan sägas ha haft sitt 
ursprung i en strid om vilket ansvar staten hade för olika typer av 
skolning. Utbildningshistoriker har pekat på en motsättning mellan 
å ena sidan städernas borgares intressen och å andra sidan kyrkans, 
och i förlängningen statens, intressen. Från borgerligt håll ansågs 
exempelvis den förberedande undervisning som bedrevs i trivialsko-
lor, samt den påföljande undervisningen i gymnasierna, vara alltför 
inriktad på kyrklig bildning. Detta hängde naturligtvis samman 
med statens behov – utbildningen i statens skolor var inriktad mot 



45

staten, historieämnet och läroböckerna

att utbilda statens tjänstemän, främst präster. Den tidigare forsk-
ningen har också pekat på att just kring sekelskiftet 1800 ökade 
kraven på förändring av lärdomsskolans innehåll till förmån för 
realia på bekostnad av de klassiska språken. Främst två inriktningar 
har pekats ut i denna kamp om den statliga utbildningen: den ena 
förespråkade ett högre och bildat kunskapsideal och utbildandet av 
en bildningselit, som präster och läroverkslärare, medan den andra 
förordade ett praktiskt kunskapsideal som fler grupper kunde ha 
praktisk nytta av. Den fråga som fick symbolisera denna motsättning 
var undervisningen i latin.

Statens utbildningsinsatser för högre studier kom att bedrivas 
inom högre allmänna läroverk. De inleddes med tre latinfria klasser 
och senare kunde eleverna välja att gå klassisk linje med latin och 
grekiska eller reallinje utan klassiska språk. När latinkravet slopades 
vid universiteten 1891 gavs också möjligheter att läsa vidare där även 
för realstudenterna. Detta kan sägas ha utgjort en seger för dem som 
ville att staten skulle ta ansvar för fler typer av utbildning än den som 
ledde fram till prästyrket och en bildad elit. Från 1870 fick kvinnor 
avlägga den examen som läroverken från 1864 fick ansvar för och 
därmed kunde också de få tillträde till universiteten. Det dröjde 
dock till 1928 innan kvinnor fick tillträde till de statliga läroverkens 
utbildning fram till denna examen och då hade läroverken redan 
hunnit delas i en lägre del (realskola) och en högre (gymnasium). 
Utfärdande av studentexamen har pekats ut som en viktig del av 
statens inflytande över utbildningen, som ett verktyg för att dela in 
befolkningen i bildade och icke-bildade.130 De som hade genom-
gått den av staten sanktionerade utbildningen fram till en examen 
som staten bestämde innehållet i fick ett kvitto på sin exklusivitet.

En parallell utveckling har pekats ut angående folkundervisning-
en under andra halvan av 1800-talet. Även här tog staten ett större 
ansvar än tidigare genom folkskolestadgan 1842 och den följande 
integreringen av folkskolan under årtiondena fram till 1900, och 
detta hängde kanske främst samman med att staten hade blivit en 
nationalstat. Folkskolestadgan i sig har inte setts som ett uttryck för 
en särskilt hård centralisering eller tydligt statligt inflytande. I stället 
utgjorde stadgan en pålaga på lokalsamhället. Det har också framhål-
lits i tidigare forskning att ett mer välorganiserat lokalsamhälle med 
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större ekonomiska resurser var en förutsättning för investeringar i 
folkskolan. Skolan skulle styras på lokal nivå och kyrkans inflytande 
var påtagligt. Samtidigt har inte statens inflytande betraktats som 
försumbart, och det inflytandet ökade under årtiondena fram till 
sekelskiftet 1900. Genom anvisningar för undervisningen, utbildning 
av lärare, bestämmelser om lärarlöner och bidrag till skolan kunde 
staten utöva tämligen stort inflytande. Dessutom inspekterades 
skolorna av så kallade folkskoleinspektörer från och med 1860-talet.

Folkskolan utgjorde dock en annan skolform än läroverken; skol-
formerna var parallella och olika samhällsklasser gick i olika skolfor-
mer. Statens intresse för de lägre klassernas bildning har härletts till 
två intressen som sammanföll på utbildningens område. Dels ökade 
mängden människor som stod utanför det system där statens för-
längda arm hade inflytande över den sociala ordningen via husfäder 
och hemundervisning. Detta har betraktats som grunden för det 
behov av social kontroll som folkskolan blev en del i att tillgodose. 
Dels ansåg många, främst liberaler, att ett krav på en viss typ av 
allmänbildning var knuten till kravet på likvärdigt medborgarskap.

Stora delar av den utbildningshistoriska forskningen har betraktat 
det som ganska tydligt att den sociala kontrollen utgjorde basen i 
folkskolans verksamhet under 1800-talet. Undervisningsinnehållet, 
med stort fokus på kristendomskunskap och katekesläsning, har 
ansetts peka åt detta håll, samt att parallellskolesystemet bestod. 
Demokratiseringen av det svenska samhället i början av 1900-talet 
underströk dock ett behov av en mer demokratisk skola. Den un-
dervisningsplan för folkskolan som antogs 1919 kan betraktas som 
ett tydligt uttryck för detta i och med att kristendomsundervisning-
en minskades och katekesundervisningen helt togs bort. Det har 
påtalats att detta var en konsekvens av demokratiseringen snarare 
än en nödvändig förutsättning för den. Parallellskolesystemet ifrå-
gasattes också allt mer från slutet av 1800-talet och fram till dess 
avskaffande 1962.

Under första halvan av 1900-talet hade staten ekonomiska förut-
sättningar att ytterligare styra upp folkundervisningen i demokratisk 
anda och därmed öka den folkliga bildningsnivån. Med liberala och 
socialdemokratiska regeringar fanns en politisk vilja att göra just 
det, och gradvis under mellankrigstiden och de första årtiondena 
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efter andra världskriget genomfördes en tydlig centralisering samt 
ett närmande mellan skolformerna folkskola och läroverk. Det var 
dock inte förrän på 1960-talet som idén om en skola med medbor-
garskap på lika villkor för alla samhällsklasser som huvudsakligt 
mål blev verklighet. Även om idén fanns redan under första halvan 
av 1800-talet inriktades en stor del av reformerna under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet mot att omstrukturera utbild-
ningen från en skola för en bildningsöverklass till en som också till-
godosåg näringslivets intressen. Ända fram till parallellskolesystemets 
avveckling i och med grundskolereformen 1962 skolades dock olika 
samhällsklasser till delvis olika medborgarskap.

Med 1900-talets ännu större utbildningsexplosion, införandet av 
en enhetlig grundskola och reformeringen av gymnasiet på 1960-talet 
nådde centraliseringen en höjdpunkt. Den samtidiga integreringen 
av folkundervisningen i grundskolan, reformer för ökad konvergens 
i gymnasial utbildning, samt borttagandet av studentexamen, kan 
också sägas ha utgjort höjdpunkten i medelklassens inflytande över 
skolan – via staten. Under 1980- och 1990-talen var de flesta reformer 
som genomfördes på skolans område steg bort från en centraliserad 
och sammanhållen skola för alla. Differentiering, individualisering, 
arbetslivsanpassning och decentralisering var i stället ledord.131

Den svenska statens intresse för läroböcker
Det är mot bakgrund av denna historia som nationalstatens intresse 
för läromedel ska ses. Även internationellt har det påtalats att det 
löper en tydlig linje från nationalstatens behov av legitimitet till 
skolans organisation och undervisningsinnehållet i form av läro-
böcker.132 Statens tydliga intresse för undervisningsinnehållet var 
på många sätt en konsekvens av att ett allt större antal människor 
ansåg att deras barn behövde mer utbildning, samtidigt som de fick 
större inflytande över statliga åtgärder och staten också fick ökade 
ekonomiska resurser.

Det statliga intresset för läroböcker i Sverige har varit tydligt ända 
sedan 1800-talet, som en del i detta större statliga inflytande. Det 
är en ganska tydlig styrningsfråga eftersom staten redan står bakom 
både utbildningen av lärare – som får antas vara de som fritt väljer 
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läromedel i ett system utan statligt godkända läromedel – och ut-
formningen av de styrdokument som avgör vad lärarna ska fokusera 
på. Att också styra innehållet i läromedlen stärker ytterligare statens 
roll som garant för innehållet i undervisningen, delvis på lärarnas, 
skolledarnas, bokförlagens och läroboksförfattarnas bekostnad.

År 1868 utkom Läsebok för folkskolan, som var ett led i den stat-
liga inblandningen i läroboksproduktionen. Bokens tillkomst var 
tydligt präglad av statlig styrning och hela projektet med att redigera 
boken övervakades av ecklesiastikministern. Liknande böcker fanns 
i Danmark och Norge och kort senare kom en liknande bok ut i 
Finland, Zacharias Topelius’ Boken om vårt land.133

Två stora utredningar av läroboksbeståndet genomfördes under 
1800-talet, en för läroverkens läroböcker i historia och geografi (1866–
1868) och en för folkskolans läroböcker (1887).134 Det var relativt 
tydligt i dessa två utredningar att historieämnet ansågs skola vila på 
kristen grund och ge eleverna en stärkt fosterlandskänsla. Läroböck-
erna fick betydande kritik, framför allt ansågs många folkskoleböcker 
vara olämpliga. En del av anmärkningarna gällde innehållet, men 
främst var böckerna pedagogiskt bristfälliga. De byggde ofta på den 
så kallade lektyrmetoden, som gick ut på att eleverna fick läsa mycket 
omfattande källskrifter. De kommitterade ansåg inte att denna metod 
var lämplig för undervisning i folkskolan utan förespråkade kortare 
läroböcker som grundade sig på berättande och som eleverna gärna 
skulle ha möjlighet att lära sig mer eller mindre utantill.

Två av de kommitterade, Clas Theodor Odhner och Johan Rudolf 
Pallin, gav kort efter att de undersökt läroböckerna för läroverken 
själva ut mycket uppskattade och välanvända läroböcker för denna 
skolform. Odhners lärobok skrevs också om för folkskolan. Den 
enorma användningsfrekvensen på Odhners och Pallins läroböcker 
under de kommande åren i kombination med att de uppenbarligen 
skrevs som en reaktion på det befintliga läroboksbeståndet antyder 
att dessa granskningar fick direkt påverkan på läroböckernas ut-
formning framöver.135

Läroboksfrågan drevs i riksdagen i början av 1900-talet, som ett 
led i ifrågasättandet av den tydliga sociala kontroll som bedrevs i 
skolorna och bristen på demokratisk fostran.136 I dessa debatter hän-
visades bland annat till den fria marknaden och till att nya läropla-
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ner (1919 års undervisningsplan) skulle lösa de problem angående 
ett alltför konservativt utbildningsinnehåll som det motionerades 
om. Detta visar att balansen mellan olika styrningsformer var något 
som figurerade i den samtida debatten. Om staten styrde innehållet 
i läro- och kursplaner kunde marknaden få fortsätta vara fri. Sam-
tidigt fanns en tydlig koppling mellan den politiska viljan att styra 
undervisningen organisatoriskt och att styra den innehållsmässigt 
i mer demokratisk riktning. Där ingick också att detaljstyra, eller i 
alla fall granska, läromedlen. Frågan gällde också i stor utsträckning 
priserna på läromedlen och vem som skulle betala för dem.

Den första lagen som reglerade godkännande av läroböcker för 
användning i läroverk och folkskolan efter en särskild granskning kom 
1920. Den gällde dock endast kristendomsläroböcker. Bakgrunden 
till detta var att läroböcker enligt läroverksstadgan från 1878 skulle 
utses i en bestämd ordning och att eforus (stiftets biskop i funktion 
av tillsyningsman för gymnasierna) hade haft det avgörande infly-
tandet över vilka kristendomsläroböcker som godkändes. Som en 
följd av 1905 års läroverksstadga och inrättandet av en läroverks-
överstyrelse ville eforerna ha någon form av garanti för att de skulle 
få behålla detta inflytande. En sådan garanti var lagen om granskning 
och godkännande av läroböcker i ämnet kristendomskunskap.137

Den liberala regeringen Ekman tillsatte 1927 en kommitté, som 
skulle utreda en mängd skolfrågor: 1927 års skolsakkunniga. Ett av 
denna tremannakommittés uppdrag var att utreda frågan om vilka 
läroböcker som skulle användas vid läroverken och på vilka grunder 
dessa skulle granskas och väljas, i anslutning till 1924 års skolsak-
kunnigas yttrande i denna fråga.138 Uppdraget gällde inte bara att 
utreda innehållet i böckerna utan också ekonomiska aspekter, efter-
som det ”under åtskilliga år varit ett från allmänhetens sida ständigt 
återkommande klagomål, att läroböckerna vålla stora utgifter”.139

Läroverksstadgan tillhandahöll ingen definition av begreppet 
”lärobok”, så de sakkunniga började med att klargöra vad de ansåg 
att en lärobok var för något:

Lärobokens huvudsakliga uppgift skall […] – sådan den framgår av 
läroverksstadgans bestämmelser – vara att stödja och sammanhålla 
vad som redan vid undervisningen meddelats lärjungen. Från  andra 



en av staten godkänd historia

50

kunskapskällor skiljer sig läroboken, så fattad, därigenom, att den 
såväl genom läroinnehållets anordning som genom framställningens 
yttre gestaltning är omedelbart inriktad på att i lärjungens hand 
utgöra ett hjälpmedel för denne att såsom kunskapsförvärv behålla 
vad som vid undervisningen genomgåtts. […] Emellertid anse de 
sakkunniga, att åt begreppet lärobok både kan och bör i nu före-
liggande sammanhang givas en så vid omfattning, att därmed avses 
varje vid undervisningen använd bok.142

Denna definition är central. I någon mån förändrar den synen på 
vad som är en lärobok i och med att den frångår läroverksstadgans 
extrapolerade definition. Läroverksstadgans olika bestämmelser 
angående vad som där kallades lärobok gjorde begreppet för snävt, 
ansåg de sakkunniga, och eftersom det ingick i deras uppdrag att 
utreda också ekonomiska frågor om priser och tillgänglighet blev 
det av pragmatiska skäl viktigt att alla böcker som på något sätt 
användes i undervisningen, till exempel läseböcker och andra bred-
vidläsningsböcker, definierades som läroböcker.

De sakkunniga menade att läroboksbeståndet var för stort och 
oöverblickbart. Angående historieläroböckerna ansåg de att de 81 
läroböcker som användes vid läroverken var för många ”med hän-
syn till ämnets relativt homogena beskaffenhet”, särskilt som nära 
hälften endast användes vid en eller två skolor.141 Av det drog de 
slutsatsen att läroböckerna måste granskas mycket noggrannare. En 
annan slutsats var att granskningen skulle skötas av Skolöverstyrel-
sen med hjälp av särskilt tillsatta granskare och att förlagen skulle 
stå för en del av kostnaderna för granskningen. De läroböcker som 
redan användes i läroverken borde granskas eftersom det hade visat 
sig tidigare, vid granskningarna på 1800-talet, att en sådan gransk-
ning kan ligga till grund för en gallring av läroboksbeståndet. Vad 
gällde de ekonomiska frågorna kom de sakkunniga fram till att 
läroböckerna i Sverige inte var dyrare än i grannländerna och att 
det skulle bli omöjligt att hålla nere priserna utan någon form av 
statlig intervention. Att gå förbi de lokala bokhandlarna ansågs inte 
görbart med tanke på läroboksförsäljningens betydelse för dessa, 
särskilt på mindre orter. Ett ingripande från statsmakterna ansåg de 
sakkunniga vara möjligt, men de avrådde bestämt från ett statligt 
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förlag med monopol. Däremot kunde ett statligt läroboksförlag 
med tillhörande tryckeri hålla nere priserna genom att konkurrera 
med de privatägda. De sakkunniga förordade att den granskning av 
läroböckernas innehållsliga och pedagogiska kvalitet som de hade 
föreslagit skulle utsträckas till att också innefatta böckernas pris, 
med ett lågt pris som ett krav för godkännande.142

1934 års lärobokssakkunniga
Mot bakgrund av de diskussioner som hade förts i riksdagen var 
det kanske inte överraskande att Socialdemokraterna tillsatte en ut-
redning med syfte att utreda frågan om läroboksbeståndet i landets 
skolor när de väl kommit till ett mer stabilt regeringsinnehav. Arthur 
Engberg var ecklesiastikminister när 1934 års lärobokssakkunniga 
tillsattes för att fortsätta den utredning som 1927 års skolsakkun-
niga lagt fram angående läroböcker.143 I uppdraget ingick både att 
undersöka de läroböcker som användes i skolan och att föreslå hur 
den fortsatta granskningen skulle gå till.

Det befintliga läroboksbeståndet granskades utifrån elva punkter 
som tagits fram av 1927 års skolsakkunniga.144 Fem av punkterna 
gällde överensstämmelse med kursplaner ifråga om exempelvis 
omfång och stoff. Övriga punkter gällde bilder, språk, pris, hygien 
och yttre skick. De två sistnämnda handlade om läroböckernas in-
verkan på elevernas välbefinnande. De hygieniska kraven gällde så 
kallad skolögonhygien. Bland annat ställdes krav på att bokstäverna 
skulle ha en viss storlek (minst 4 mm i ABC-böcker) eftersom barn 
inte läser ordbilder utan bokstav för bokstav. För övriga läroböcker 
angavs ett väldigt exakt minimum, som motiverades med hänvis-
ning till forskning om närsynthet i allmänhet och till professorn i 
oftalmiatrik vid Lunds universitet, Fritz Gustaf Ask, i synnerhet:

Trycket skall vara antikva, svart, på vitt, glanslöst, ogenomskinligt 
papper; bokstäverna skola hava en höjd av minst 1.75 mm […]. 
Avståndet mellan bokstäverna skall vara 0.75 mm, mellanslagen 
minst 2.50 mm, radlängden högst 100 mm, antalet bokstäver i 
raden högst 60.145
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Det yttre skicket på läroboken skulle vara så utformat att det utövade 
ett gott inflytande på lärjungarnas ordningssinne och estetiska sinne. 
Utformningen av boken skulle överensstämma med dess betydelse-
fullhet. Av särskild vikt för historieläroböckerna var att bilder och 
illustrationer var samtida och föreställde slag eller kulturhistoriska 
interiörer.146

1934 års lärobokssakkunniga underkände omkring 25 procent 
av de sammanlagt 1 310 läroböcker för läroverk och folkskola som 
de granskade. Ytterligare ungefär 10 procent bedömde de som så 
kallade B-böcker, de fick fortsätta att användas fram till 1940, men 
bara där de redan brukades. När det gäller historieämnet såg det 
ännu sämre ut och nära hälften av böckerna ansågs inte riktigt hålla 
måttet: 17 av 63 böcker underkändes och 10 klassades som B-böck-
er.147 Slutsatserna i utredningen var att det borde inrättas en central 
granskning av alla läroböcker.

En av de sakkunniga, Ivar Sefve, som var rektor vid Vasa högre 
allmänna läroverk och riksdagsman för Högerpartiet, skrev ett sär-
skilt yttrande eftersom hans uppfattning skilde sig från vad övriga 
ledamöter lade fram i utlåtandet 1935. I grunden var Sefve emot 
en central granskningsnämnd och ville i stället att läroböcker skulle 
granskas och godkännas på lokal nivå. Dessutom menade han att 
den centrala granskningen inte kom åt huvudproblemet, nämligen 
de höga kostnaderna för läromedel.148 Som Lisbeth Lundahl har 
visat var högerns skolpolitik under mellankrigstiden inriktad på att 
bromsa vad som upplevdes som en attack på parallellskolesystemet, 
de andliga tillgångarna och fostran av den moraliska karaktären.149 
Högern var dock inte emot en central granskning av läromedlen, 
Sefve var tämligen ensam i riksdagen om den åsikten.150

Statens läroboksnämnd och Läromedelsnämnden
Delvis i enlighet med förslagen från 1934 års lärobokssakkunniga, 
och efter en fortsatt debatt under 1930-talet, inrättades Statens 
läroboksnämnd 1938 med uppgiften att övervaka utgivningen av 
läroböcker samt att granska och godkänna nya läroböcker för bruk 
i skolorna.151 

Den breda definition av begreppet lärobok som föreslagits av 
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1927 års skolsakkunniga följde med in i den kungörelse som kom 
att reglera läroboksgranskningen:

Med läroböcker avses i denna kungörelse egentliga läroböcker 
och läseböcker i läsämnen, läroböcker i praktiska läroämnen och 
i övningsämnen, ordböcker, ordlistor, översättningsövningar, 
textböcker i främmande levande språk, kartböcker, räkne- och 
andra tabeller, tryckta arbetsanvisningar med kartor, illustra-
tioner, sifferuppgifter eller utförligare text, vilka äro avsedda att 
regelmässigt nyttjas som hjälpmedel, förskrifter för välskrivning 
och textning samt sångböcker.152

Nämnden utsåg sakkunniga som bedömde läroböckernas yttre (pris, 
omfång och disposition) och innehållsliga (objektivitet, överensstäm-
melse med kursplan och vederhäftighet) egenskaper.153 Nämnden 
bestod vid inrättandet av tre politiker (riksdagsmän), en rektor, en 
lektor, en folkskoleinspektör och en småskollärarinna. Vid sin upp-
lösning i juni 1974 bestod den av en politiker (riksdagsman), två 
tjänstemän på utbildningsdepartementet, två lektorer, en förläggare 
och två skolkonsulenter.154 Mellan 1938 och 1948 var nämnden fri-
stående men sorterade organisationsmässigt under Skolöverstyrelsen. 
Mellan 1948 och 1974 var den en egen myndighet direkt under re-
geringen, i enlighet med förslaget från 1945 års lärobokskommitté.155

Mellan 1974 och 1983 sorterade läromedelsgranskningen under 
Skolöverstyrelsen och sköttes där av Läromedelsnämnden. Gransk-
ningen gällde endast objektivitet i så kallade centrala läromedel i 
de samhällsorienterande ämnena. Dessutom inrättades Statens in-
stitut för läromedelsinformation (sil) för registrering av godkända 
centrala läromedel.156 De läromedel som kom att kallas centrala 
var de som täckte ”väsentliga delar av ämnen, ämnesgrupper eller 
kursmoment”.157 Även om inte definitionen av läromedel ändrades 
blev kontentan av förändringen att endast läromedel enligt en snä-
vare definition – vad förordningen från 1938, inspirerad av 1927 
års skolsakkunniga, hade kallat ”egentliga läroböcker” – skulle 
granskas. Insnävningen av begreppet lärobok hade inletts i slutet av 
1960-talet när Statens läroboksnämnd i samråd med Skolöversty-
relsen hade skickat ut ett cirkulär angående begreppen lärobok och 
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”supplerande material”.158 Skolöverstyrelsen fastslog att geografi, 
historia, religionskunskap och samhällskunskap skulle räknas som 
samhällsorienterande ämnen på grundskolan och i gymnasiet och att 
även gymnasieämnena arbetslivsorientering, familjekunskap, filosofi, 
företagsekonomi, konsumentkunskap, psykologi, socialkunskap och 
socialmedicin skulle räknas som samhällsorienterande.159

Efter halvårsskiftet 1983 sorterade Läromedelsnämnden under sil 
och skulle inte längre godkänna läromedel utan mer eller mindre 
recensera dem och avgöra om de var basläromedel, vilket var den 
nya beteckningen på centrala läromedel. Även om det var ovanligt 
hände det att läromedel drogs tillbaka på grund av negativ kritik 
även efter 1983.160

Det var inte Statens läroboksnämnd själv som granskade läro-
böckerna, till sin hjälp hade de särskilt sakkunniga i varje ämne. Det 
angavs inte några särskilda bestämmelser för hur rekryteringen av 
sakkunniga skulle gå till i läroboksnämndens styrdokument; de fick 
själva rekrytera de sakkunniga de ansåg behövdes. Enligt lagtexten 
från 1938 kunde nämnden välja att inte anlita några sakkunniga utan 
granska läromedel själv.161 Endast för kristendomsläroböcker krävdes 
att sakkunniga rekryterades efter ”samråd med ärkebiskopen”.162 
Sakkunniga rekryterades från olika delar av skolväsendet, ofta men 
inte alltid baserat på sina ämneskunskaper eller sina kunskaper om 
undervisning i de åldrar som läromedlet var avsett för. Mot slutet 
av 1940-talet lyftes frågan huruvida granskningen skulle kunna bli 
bättre och mer precis om mer hänsyn togs till psykologisk och peda-
gogisk kunskap för att ytterligare anpassa läromedlen till de tänkta 
läsarnas mognadsgrad.163 Sådana hänsyn fick i viss mån genomslag 
i förändrade instruktioner till de sakkunniga, men rekryteringen 
förändrades inte i någon större utsträckning.164

Läro- och kursplaner
Granskningen av historieläroböcker försiggick inte i ett vakuum. 
Min utgångspunkt må vara att läroboksgranskningen i någon mån 
stod fri från kursplanerna i historia i och med att läroboksgenren är 
en egen genre, en egen diskursordning, som delvis följer andra regler 
än kurs- och ämnesplaner. Icke desto mindre är det viktigt att sätta 
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diskussionerna i relation till dessa styrdokument, med tanke på att 
de utgjorde en betydelsefull kontext både för läroboksförfattarna 
och för den statliga granskningen av deras böcker.

Som en bakgrund till läroboksnämndens behandling av historie-
läroböckerna ska detta kapitel översiktligt behandla vad som stod i 
styrdokumenten rörande historieundervisningen under perioden. 
Synen på generella trender i läroboksutgivningen i tidigare forskning 
tas också upp, i likhet med läroboksgranskningens mer kvantitativa 
aspekter. I nästa kapitel (kapitel 3) kommer de mer övergripande 
delarna av läroplanen att sättas i relation till sakkunnigutlåtanden 
i statens läromedelsgranskning.

När Statens läroboksnämnd startade sin verksamhet 1938 gällde 
fortfarande undervisningsplanen för folkskolan från 1919 (Upl 19). 
För läroverkets realskola och gymnasium gällde undervisningsplanen 
för rikets allmänna läroverk från 1933. Jag fokuserar i det följande 
på dessa tre, senare två, skolformer.

Folkskolan fick en ny undervisningsplan 1955 (Upl 55) och när 
grundskolan tog över folkskolans och realskolans uppgifter 1962 kom 
en ny läroplan för denna skolform, Lgr 62. Den reformerades 1969 
(Lgr 69) och 1980 (Lgr 80). Reformerna av grundskolans läroplan 
1994 och 2011 faller utanför denna studies tidsramar.

Realskolan fasades successivt ut genom enhetsskolereformen 
1950 och grundskolereformen 1962, men fanns kvar fram till 1972. 
Gymnasiet fick en ny undervisningsplan 1950 och hela gymnasiet 
reformerades 1965–1970 och blev gymnasieskolan, vilket utmynnade 
i en helt ny läroplan, Lgy 70, som gällde fram till undersöknings-
periodens slut. Nya reformer genomfördes sedan samtidigt och i 
samklang med grundskolan 1994 och 2011.

Läroplanerna och undervisningsplanerna säger inte alltid så mycket 
om undervisningen i enskilda ämnen. Denna information finns i 
stället i de metodiska anvisningarna samt i kurs- och ämnesplanerna. 
Dessa ändrades oftare och det finns en uppsjö av olika planer från 
perioden. Det är inte motiverat att gå igenom alla, men jag vill peka 
på vissa övergripande förändringslinjer.

Under 1930- och 1940-talen var huvudsyftet med historieämnet 
att ge barn och ungdomar en sund fosterlandskänsla och samfunds- 
eller medborgaranda.165 Dessutom fanns ett tydligt fokus på per-
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sonligheter och deras dygder, som i de metodiska anvisningarna till 
undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från 1935:

Den beundran för stora mänskliga personligheter och gärningar, som 
är naturlig för unga människor, kan genom undervisningen väckas 
och underhållas. Hävdernas exempel på förnämliga mänskliga egen-
skaper, såsom energi och handlingskraft, mod och uthållighet, trohet 
och pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans, böra framhållas som 
manande föredömen, varvid dock måste iakttagas all varsamhet, så att 
historien icke göres till en exempelsamling av moraliska lärdomar.166

Det fokus som fanns på personligheter avspeglades i vilka ämnen 
som ansågs behöva ingå i historieundervisningen i folkskolan enligt 
1919 års undervisningsplan. Där återgavs 108 rubriker som exempel 
på vad som skulle kunna ingå i historiekursen, varav 50 innehöll ett 
namn på en person: ”Polhem och Sveriges bergsbruk”, ”Alströmer 
och Sveriges industri”, ”Nordamerikanska frihetskriget – Georg 
Washington” och så vidare.167

I undervisningsplanen för folkskolorna från 1955 fanns inte längre 
fosterlandet uttryckligen med i målen med undervisningen, även om 
det talades om ”vårt folks historia”. Fokus hade också flyttat bort från 
personligheter mot ”den ekonomiska, sociala och kulturella utveck-
lingen”, även om ”betydelsefulla personligheter” fanns kvar.168 Den 
progressiva undervisningsplanen 1919 hade betonat den ”fredliga od-
lingen” som kontrast till krigen, och freden fick en framskjuten plats 
även i Upl 55.169 Samma tendenser fanns i de metodiska anvisningar 
för gymnasiet som utgavs 1956. Fosterlandet nämndes inte, utan det 
fanns en tydligare europeisk tendens i skrivningar som uttryckte vikten 
av att ta upp vad som var gemensamt i den europeiska kulturutveck-
lingen. Även tankar om mer globala perspektiv skymtade fram och 
syftet med ämnet förefaller ha varit mer rotat i idéer om ett utvecklat 
kritiskt tänkande och internationellt samförstånd.170 I kursplanen för 
ämnet historia som tillhörde 1965 års läroplan för gymnasiet (Lgy 65) 
angavs ”den europeiska enhetstanken” som en del i historieundervis-
ningens fokus för tiden efter 1945, och det globala perspektivet fick 
större utrymme.171 Tydligt är också att den moderna historien fick en 
mer framträdande position i det nya gymnasiet.172
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Under 1960-talet underströks utvecklingen bort från fosterlandet 
och från den personorienterade politiska historien. Andra aspekter 
av historien fick i stället plats och i läroplanen för grundskolan 1962 
skrevs begreppet ”arbete och liv” fram: historieämnet skulle behandla 
”berättelser och bilder ägnade att belysa vårt folks arbete och liv”.173 
I Lgy 65 fanns en snarlik passage, där det konstaterades att histo-
rieämnet hade som uppgift att ge eleverna kännedom om ”gångna 
generationers liv och arbete”.174 I 1970 års läroplan för gymnasiet 
var beskrivningen av ämnet historia identisk med den från 1965, 
bortsett från att agensen när målen beskrevs hade flyttats från sko-
lan till eleven: ”Undervisningen i historia har till uppgift att” i Lgy 
65 hade blivit ”Eleven skall genom undervisningen i historia” i Lgy 
70.175 Den nya läroplanen för grundskolan från 1969 var snarlik i 
sin beskrivning av historieämnets huvudsakliga syfte.176

Även ämnets förhållande till andra ämnen förändrades under 
perioden. På gymnasiet lästes fram till början av 1960-talet ämnet 
”historia med samhällslära”. Ungefär samtidigt som ämnena se-
parerades på gymnasiet kom hårdare krav på ämnesövergripande 
undervisning, särskilt i de så kallade orienteringsämnena, i den 
nya grundskolan.177 Dessa krav kom successivt att skärpas. I Lgr 
69 talades det om arbetsområden, vilka delades in i ämnesbundna, 
samlade och större arbetsområden.178

Ytterligare en förändring i synen på skolämnet historia ägde rum 
i början av 1980-talet i och med att 1980 års läroplan för grund-
skolan och 1981 års förändrade ämnesplan för historia på gym-
nasiet antogs. I Lgr 80 gavs inte historia någon egen beskrivning 
utan ingick som ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” i de 
samhällsorienterande ämnena. Beskrivningen av ämnet utgick mer 
från eleven själv, hens egen, hens släkts och hens orts historia. Un-
dervisningen skulle ”hjälpa eleverna att sätta in sig själva i allt större 
sammanhang i tid och rum”. Arbete och liv var fortfarande bärande 
element.179 I den nya ämnesplanen för gymnasiet accentuerades 
personligheten och elevens eget förhållande till historien genom att 
eleven skulle beredas tillfälle att ”uppleva kunskaper och färdigheter 
i ämnet som personligt angelägna”.180 Till skillnad från under Lgy 
65 och 70 skulle historiekursen från och med 1981 innefatta tiden 
före år 1000, och ”den omfattande invandringen till Sverige under 
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efterkrigstiden” skulle göra avtryck i historieundervisningen genom 
att de länder varifrån många av invandrarna kom skulle ges särskilt 
utrymme. Möjligheterna för invandrareleverna att ”bevara och stärka 
sin etniska identitet” angavs som ett av skälen till detta tillägg.181

Historiedidaktikern Niklas Ammert har visat att kursplaner i 
historia för den ålder som idag motsvaras av årskurs 7–9 visar på 
en syn på historien som en kontinuitet under den första halvan av 
1900-talet. Denna syn förbyttes med början 1962 i en betoning av 
nutiden – elevens egen verklighet – som utgångspunkt. I och med 
läroplanerna från 1994 återgick styrdokumenten till en kontinuerlig 
läsning av historien.182

Ett nytt moment, som syntes först i slutet av perioden, på 1980-ta-
let, var konkretiserandet av det kritiska tänkandet i beskrivningen av 
historieämnet, åtminstone på gymnasiet. Sedan andra världskriget 
och 1946 års skolkommissions betänkande har ett kritiskt sinnelag 
hos eleverna varit bärande för idéer om skolans mål.183 Däremot 
var det kritiska tänkandet inom ramen för historieämnet tämligen 
tydligt kopplat till den kritiska granskningen av källor och propa-
gandistiska tendenser i historien. I kursplanen för gymnasiets his-
torieämne från 1981 talas det om historiens inneboende karaktär 
som värderande: ”Historieböckernas och historieundervisningens 
roll som propagandainstrument bör tas upp till behandling. Det 
bör påpekas, att ingen historisk framställning är fri från värderingar 
– inte heller läroboken i historia.”184

Generellt sett finns det åtminstone fem förändringslinjer i fråga 
om syfte och innehåll i undervisningen i historia. En förändringslinje 
leder bort från undervisning grundad i nationens politiska histo-
ria, med uttalat syfte att ge fosterlandskärlek, mot en undervisning 
som behandlar Europa och världen i ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv, samt eleven själv som en människa i historien. En andra 
förändringslinje leder bort från personligheter och händelser och 
mot övergripande strukturer i arbete, liv och processer. Kopplat till 
förändringen mot mer fokus på eleven själv finns en tredje linje som 
leder bort från kontinuitet i historien, där historien läses framläng-
es, prospektivt, till en undervisning som utgår från elevernas egen 
tid, och historien läses baklänges, retrospektivt. En fjärde föränd-
ringslinje leder mot ett större fokus på modern historia. En femte 
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förändringslinje leder mot en viss nedbrytning av ämnesgränserna 
inom de samhällsorienterande ämnena, med större fokus på äm-
nesövergripande arbetsområden.

Dessutom finns en tydlig förändringslinje vad gäller metoder i 
undervisningen, från lärarens normativt framställda berättelser och 
åskådlighet mot mer självständigt arbete med det uttalade syftet att 
främja aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande på olika sätt, 
i grupper och enskilt.185 De metodiska anvisningarna för historie-
undervisning i de allmänna läroverken från 1935 poängterar ”det 
berättande momentet” som huvudsaken i undervisningen. Det är 
relativt tydligt att det är läraren som är den aktive eftersom en stor 
del av anvisningarna gäller vilka hjälpmedel läraren bör ha i sitt be-
rättande, och det är läraren som ska ge historien en personlig prägel. 
Samtidigt är det med denna utgångspunkt på sätt och vis givet att 
läroboken ska bestå av en sammanhållen berättelse. Lärjungarnas 
självverksamhet begränsas till bredvidläsning, muntliga förhör och 
diskussioner.186 I Lgy 65 poängteras i stället särskilt att läroboken 
”under inga förhållanden” får styra undervisningen och att eleverna 
i möjligaste mån bör söka reda på relevant material själva.187 I Lgy 
70:s ämnesplan för historia från 1981 understryks att det är genom 
självständigt arbete som eleverna bör skaffa sig kunskaper i historia. 
Grupparbeten och målet att ”träna eleverna till koncentrerade och 
meningsfulla redovisningar” är ytterligare exempel på att arbetet cen-
treras kring elevernas självständiga arbete, ensamma eller i grupp.188 
Enhetsskolan och grundskolan fick liknande skrivningar i sina läro-
planer med fokus på strukturering i arbetsområden, ämnesintegration 
och elevers självverksamhet, medan det självständiga arbetet skrevs 
fram i något mer försiktiga ordalag i 1955 års undervisningsplan för 
folkskolan.189

Trender på läroboksmarknaden 
från 1930- till 1990-talet

Läroboksnämndens arbete med historieläroböcker påverkades av 
trender på läroboksmarknaden, trender som kunde bero på nya 
kursplaner men förmodligen också på andra mer svårdefinierade 
orsaker, som vilka personer som blev läroboksförfattare.
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Läroboksforskaren Staffan Selander skrev i början av 1990-talet 
att objektivitetskravet, så som det växte fram efter andra världskriget, 
hade gjort att författarna till läroböcker hade förlorat sin personliga 
röst. Vidare menar han att lärare gjorde sitt tydliga intåg i läro-
boksbranschen efter 1945. Han identifierar en första generationens 
läroboksförfattare, som skrev sina böcker i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet och som var akademiskt skolade i sitt ämne. 
Han skiljer dem från den andra generationen, som tog vid efter 
andra världskriget och som förvisso hade en akademisk utbildning 
men inte var specialister utan snarare inriktade på skolan som helhet. 
”Läroboksförfattarna har således huvudsakligen ingen egen, direkt 
erfarenhet av livet utanför skolan”, konstaterar han och syftar då 
inte bara på erfarenheter från forskning utan även från arbetslivet 
i övrigt.190

Sture Långström ger i sin studie om läroboksförfattare en delvis 
annan bild: att författarna hade en egen röst, som var präglad av deras 
tid och dem själva.191 Han identifierar tre typer av läroboksförfattare 
för gymnasieskolan, som skrev läroböcker under olika tider: slutet 
av 1950-talet, slutet av 1970-talet och början av 1990-talet. Även 
om urvalet av läroboksförfattare endast är en till tre per period kan 
hans resultat säga något om den typiska läroboksförfattare eleverna 
mötte eftersom de böcker dessa författare skrev var mycket välan-
vända på gymnasiet. Däremot är det svårare att identifiera någon 
särskild trend. De typer han identifierar är historikerna som blev 
didaktiker, didaktikerna som blev historiker och de som varit både 
didaktiker och historiker. Det dessa typer har gemensamt är kanske 
mer intressant: de har alla växt upp i medelklasshem, har en aka-
demisk utbildning i historia och har en lärarutbildning.192 Vidare 
menar Långström, i likhet med Andolf, som undersökt en tidigare 
period (1820–1965), att författare till läromedel för gymnasiet i 
allmänhet hade en politisk hemvist till höger under 1900-talet. Den 
första generationens författare, verksamma under 1800-talet och 
första halvan av 1900-talet, var mycket, eller till och med extremt, 
konservativa, medan den andra generationens, verksam efter andra 
världskriget, i större utsträckning kunde betraktas som liberaler.193

Långström poängterar i sin studie att lärobokstraditionen hade 
en förmåga att över tid konformera läroböcker som avvek från nor-
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men. Ett tydligt exempel är utvecklingen av en ny typ av lärobok i 
början av 1970-talet, trebandsverket Historia i centrum och periferi. 
I den skrev forskare om sitt eget specialområde i olika kapitel och 
själva boken hade en avvikande form (pocketbok). Verket präglades 
således inte av endast en historiesyn utan av flera, då författarna 
till varje avsnitt fått fria händer, vilket medförde en delvis tematisk 
indelning.194 Denna lärobok anpassades i början av 1990-talet till 
lärobokstraditionen genom att ges ut i en enhetlig, mer lärobokslik 
form i en volym under titeln Vägar till nuet (titeln hade bytts ut redan 
i början av 1980-talet). Texten koncentrerades till en grundtext som 
blev kronologisk och diverse essäer bröts ur grundtexten.195 Exemplet 
visar hur läroboksmarknaden kan framträda som både dynamisk och 
statisk på samma gång. Det kan finnas incitament för att utveckla 
helt nya läromedel, särskilt i anslutning till större reformer av skolan 
och skolämnen och för att bryta sig in på marknaden. Samtidigt finns 
incitament för att ta fram det som kan kännas igen, vilket innebär 
att nya läroböcker som representerar ett brott med traditionen över 
tid tenderar att närma sig denna tradition.

Anna Johnsson Harrie visar i sin avhandling att läroboksproduk-
tionen för gymnasiet ökade i början av 1970-talet, och hon menar 
att det var en konsekvens av den nya gymnasieskolans införande 
och det behov av nya läroböcker som det medförde.196 Framför allt 
började förlagen ge ut separata läroböcker för de olika linjerna på 
gymnasiet.197 Dessutom fanns chansen att pröva nya sätt att fram-
ställa historien i läroböckerna, som i Historia i centrum och periferi.

Stig Hadenius och Claes-Olof Olsson gjorde 1970 en undersök-
ning på uppdrag av Statens läroboksnämnd där de särskilt tittade 
på några av läroböckerna i historia för det nya gymnasiet i syfte att 
kartlägga vilken samhällsbild och vilka värderingar som skrevs fram 
i läroböckerna samt hur läroplanens styrförmåga såg ut: ”Ger det 
nuvarande systemet ett fritt spelrum för läroboksförfattarna eller 
skapar det uniforma läroböcker?”198 En av anledningarna till att just 
historieläroböckerna studerades så kort efter att gymnasiet gjorts om 
var att det ansågs att det ämnet hade förändrats väldigt mycket.199

Slutsatsen av Hadenius och Olssons undersökning var att lä-
roplanens styrande effekt hade varit varierande. Angående vissa 
skrivningar i styrdokumenten var det tydligt att alla undersökta lä-
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roböcker följde läroplanen, angående andra skrivningar hade ingen 
av de undersökta böckerna följt intentionen i styrdokumenten. Alla 
undersökta läroböcker hade dock godkänts för användning i det nya 
gymnasiet, vilket i vissa fall förvånade Hadenius och Olsson. Bland 
annat hade läroböckerna inte förmått överge den politiska historien 
i den mån det föreföll rimligt utifrån skrivningarna i läroplanen, och 
de hade heller inte lyckats integrera ämnesstoff från olika delar av 
världen utan behöll ett utpräglat eurocentriskt presentationssätt.200

Hadenius och Olssons studie antyder en svårighet i att rakt av 
jämföra kursplaner och läroplaner med läroböcker. Trenderna på 
läroboksmarknaden kan sägas följa en egen logik, vilket gör debatter 
om läroböcker intressanta att studera. Försök att vinna marknadsan-
delar genom att lansera nya typer av läroböcker existerade parallellt 
med försök att kringgå nya kursplaner och presentera något igen-
kännligt för lärare och elever även när historieämnets syfte och mål 
förändrades i styrdokumenten.

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet förändrades synen 
på läroboken i undervisningen, inte bara i Sverige. Dels förändrades 
hela konceptionen av läroboken genom ett vidgande av läromedels-
begreppet, dels ifrågasattes historieläroböckernas enhetliga narrativ 
under den kritiska granskning som tog fart, dels förändrades histo-
rieämnet i en ny riktning.201 Det har framhållits att samtidigt som 
ämnet fick en delvis ny roll, med tydligare fokus på färdigheter och 
förmåga att tänka som historiker, förändrades lärobokens status som 
text bland annat genom att kopiatorer gjorde det möjligt för lärare 
att producera egna texter till undervisningen. De nya läroplanerna 
1969 och 1970 pekade på vikten av andra medier.202 Dessutom 
flyttades fokus i lärarnas val av läromedel under denna period till 
lärarhandledningar och så kallade studiehäften och behovet av att 
bedöma läroböckerna i förhållande till dessa.203 De ”ökade peda-
gogiska kraven”, som var knutna till ökade krav på möjligheter 
till individualiserad undervisning, ledde till fler olika läromedel 
och att produktionskostnaderna för dem steg.204 Dessutom ledde 
förändringarna i skolan under 1960-talet till att kostnaderna för 
förlagen steg. När Statens pris- och kartellnämnd gjorde en särskild 
undersökning av läromedelsmarknaden 1977–1978 visade det sig 
att vinsterna för förlagen var som störst mellan 1974 och 1976. 
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Detta kopplades samman med de stora kostnader förlagen haft för 
att utveckla helt nya läromedel i och med Lgr 69 och Lgy 70. När 
dessa läromedel kunde säljas utan större förändringar efter 1974 (då 
också den statliga granskningen upphörde för alla böcker utom de 
samhällsorienterande) ökade förlagens vinster.205

Det samhällsägda förlaget Liber grundades 1969 för att bidra 
till utvecklingen av läromedel i för samhället gynnsam riktning 
(bättre läromedel till lägre pris). Trots att bolaget snabbt blev det 
näst största på marknaden har det beskrivits som ett misslyckande. 
En av de anledningar som har anförts var att förlagets beteende på 
marknaden inte skilde sig från beteendet hos kommersiella förlag, 
eftersom statsmakterna beslutade att förlaget skulle ”drivas enligt 
gängse lönsamhetsprinciper”.206

Sammanfattningsvis kan sägas att läroböckerna både förändrades 
och förblev desamma under perioden 1938–1991. Det fanns tydliga 
förändringstrådar, men samtidigt en mycket tydlig tendens att läro-
böckerna blev mer lika varandra. För den statliga granskningen var 
förmodligen utvecklingen i slutet av 1960- och början av 1970-talet 
avgörande för att granskningen förändrades: de ”läroböcker” som 
hade varit tämligen enkla att granska hade utvecklats till diverse 
”läromedel” – studiehäften och andra material – som det var dyrt 
och omständligt att granska.

Läroboksnämndens arbete
Förlag och författare har så svårt att göra sig fria från det gamla, och 
de drar sig inte för att nonchalera rent sakliga anmärkningar. Ofta 
[…] görs en bok fullt färdig, innan den inlämnas för granskning. 
Det vore önskvärt med en ovillkorlig bestämmelse om att böcker-
na skulle skickas i korrektur. Då kunde förlaget få tillfälle att göra 
nödvändiga rättelser, innan boken utgavs. Samarbetet mellan läro-
boksnämnden och förlagen kunde då bli verkligt fruktbärande. Å 
andra sidan är det ju inte läroboksnämndens uppgift att med hjälp 
av statsmedel ”tvätta” alla läroböcker och göra dem sakligt korrekta 
åt förlagen. Man befinner sig som granskare alltid i ett dilemma.

Sakkunnig, Statens läroboksnämnd, 1950207
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Att förändra förefaller av ovanstående citat att döma ha varit en upp-
gift för Statens läroboksnämnds sakkunniga. Läroböckerna ansågs 
svåra att förändra, de hade sin tradition, de kunde inte göra sig fria 
från ”det gamla”. Inte ens när felaktigheter påpekades rakt upp och 
ner kunde förlagen tydligen förmå sig att förändra lärobokstexter-
na. De sakkunniga hade ett svårt jobb i detta förändringsarbete. 
Samtidigt har ett system där staten inte låter författa läroböcker, 
utan låter sakkunniga granska privat utgivna läroböcker, att förhål-
la sig till en marknad. Granskningen bör inte bli en service för att 
hjälpa privata förlag göra bättre läroböcker.208 Invändningen från 
denne sakkunnige understryker väldigt koncist de dilemman som 
granskarna stod inför.

Läroboksnämnden fick dock kritik för att tvärtom vara konserve-
rande genom att utgöra en spärr för förlag och författare, som kanske 
hellre satsade på säkra kort än att försöka få igenom nydanande lä-
roböcker. En annan kritik mot nämnden var att det föreföll enklare 
att få igenom läroböcker med brister om en tidigare upplaga varit 
uppförd på nämndens förteckning över godkända läroböcker.209 Det 
finns i nämndens arkiv en uppsjö av sakkunnigutlåtanden som har 
denna inriktning i sin argumentation för godkännande. En lärobok 
kunde ha ”allvarliga brister” men ändå förordas för godkännande 
genom att tidigare upplagors uppförande på läroboksförteckningen 
åberopades: ”Vid avgörande om [läroboken] i föreliggande form 
kan godtagas, synes hänsyn böra tagas till att den utgör en i viss 
mån förbättrad upplaga av en lärobok, som tidigare godkänts.”210 
Liknande uttalanden finns från många olika granskare spridda över 
stora delar av den undersökta perioden.211 De mest djuplodande 
utlåtandena från de sakkunniga står att finna i granskningar av nya 
läroböcker. Mer sällan rannsakades de äldre läroböckernas skrivning-
ar, även om det också förekom. I flera fall angavs att granskningen 
hade koncentrerats till omarbetade och nyskrivna partier,212 något 
som rimligtvis bör ha föranlett viss obenägenhet hos författare och 
förlag att förändra lärobokstexter som redan var godkända.

Ett begrepp som kom till användning i sakkunnigutlåtanden om 
äldre läroböcker var ”beprövad”.213 Det kan betraktas som ytterligare 
ett konserverande koncept. Böcker som hade använts under väldigt 
lång tid ansågs vara ”beprövade”, och i begreppet låg inte bara ett 
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konstaterande om att boken hade använts utan det var ett påtagligt 
positivt värdeomdöme. Detta gällde kanske framför allt de under 
lång tid flitigt använda läroböckerna av Odhner och av Grimberg. 
Att dessa läroböcker kunde anses följa ”en stabil tradition” sågs som 
något positivt, även 50–60 år efter att de först skrevs.214

Även senare läroböcker fick den här typen av vitsord. Att Kjell 
Kumlien, författare till en lärobok för gymnasiet som kom ut 1954215 
inte tyckte sig behöva förändra förordet och det program för läro-
boken som fanns där, trots att det hade gått åtta år sedan det skrevs 
och nya metodiska anvisningar hade kommit sedan dess (1956), 
ansåg den sakkunnige vara helt i sin ordning, med ungefär samma 
motivering: det hade ju fungerat.216

När aversionen mot ”den traditionella läroboken” blev större 
under 1960- och 1970-talen gavs nytänkande i högre grad företräde 
och läroböcker som visade prov på nytänkande ansågs fungera trots 
brister, på samma sätt som ”beprövade” böcker hade gjort tidigare. 
Nytänkandet gavs epitet som ”nya och friska grepp” eller ”modernt”, 
och dessa ersatte på många sätt begreppet ”beprövad” som huvud-
saklig beskrivning på läroböcker som i och för sig hade brister men 
ändå ansågs uppnå den standard som krävdes.217

Som en del av Utredningen om läromedelsmarknaden, vars be-
tänkande publicerades 1980,218 intervjuades intressenter i lärome-
delsgranskningen: författare, förlagsrepresentanter och Läromedels-
nämndens ledamöter. Det framkom bland annat att det var enklare 
(och därmed förmodligen vanligare) att helt enkelt stryka de delar 
av en läromedelstext som nämnden hade anmärkningar på: ”Att 
underbygga, utveckla och nyansera påståenden kan vara en dyrbar 
ändring för producenten och kan leda till nya balansproblem. En 
överdriven försiktighet kan framkalla nämndens missnöje, men 
leder sällan till ett underkännande.”219 Denna typ av reaktioner på 
den statliga granskningen kan mycket väl ha lett till mindre utma-
nande läromedel och hämmat läromedelsutvecklingen, något jag 
återkommer till i kommande kapitel.

Till läroboksnämndens arbete hörde att kommunicera med för-
lagen, och nämnden var länken mellan sakkunniga å ena sidan och 
förlag och författare å den andra. De sakkunniga skrev sina utlåtan-
den till nämnden och förlagen skrev också sina brev till nämnden, 
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ofta om sakkunnigutlåtandena och de sakkunniga. Dessa brev var 
en del av den förhandling som den här boken behandlar och de såg 
mycket olika ut, men hade en del återkommande drag. Det var inte 
ovanligt att de sakkunniga fick någon typ av beröm, trots att bre-
ven i princip alltid skickades i syfte att på något sätt misskreditera 
sakkunnigutlåtandena eller tillbakavisa kritik som uttalats i dem: 
”[den sakkunnige] demonstrerar en imponerande kunnighet och 
skarp blick för detaljer”.220 Positiva omdömen som de sakkunniga 
lyft fram togs ofta upp som kontrast till kritiken, möjligen i syfte 
att påvisa inkonsekvens.221

I de fall där sakkunniga haft olika uppfattning kunde förlag och 
författare påtala att två utlåtanden lagda sida vid sida kunde visa 
på subjektiviteten i granskningen.222 I något fall ansåg förlaget att 
nämnden hade fattat fel beslut och underkänt eller tidsbegränsat 
ett läromedel som de sakkunniga hade bedömt positivt.223 I ett 
sådant fall tydliggjordes läroboksnämndens uppdrag att se till att 
läroböcker följde läroplanens och kursplanens intentioner och att 
detta uppdrag ibland krockade med en annan uppfattning om hur 
historieundervisning borde bedrivas, som i detta fall delades av för-
lag och sakkunnig. Omvänt förekom det att förlag menade att de 
sakkunniga inte var insatta i de pedagogiska utmaningar som läro-
medelsproducenter stod inför, det kunde leda till att särskilda gran-
skare av ett förlag utpekades som olämpliga och att förlagen kunde 
peka på en sakkunnigs ”oförmåga att sätta sig in i den pedagogiska 
uppläggningen av ett läromedel som avviker från den ’traditionella’ 
läroboksmodellen”.224 Av skäl som främst har med sorteringen av 
arkivet att göra har jag träffat på flest brev från perioden 1964–1983.

Det hände att förlag och författare försökte överklaga beslut via 
besvärsskrifter till Kungl. Maj:t. Genrens specifika stil föranledde 
tydligare försök att misstänkliggöra de sakkunniga och deras uppsåt. 
Exempelvis skrev en läroboksförfattare i början av 1970-talet om en 
sakkunnigs yttrande att det ”övertygar inte, det har alltför mycket 
karaktären av konstruerat felsökeri liksom övriga expertutlåtanden om 
dessa [av brevskrivaren författade] misshandlade historieböcker”.225
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Granskningen av historieläroböcker i siffror
Läromedelsutredningen, som tillsattes 1966, kartlade Statens läro-
boksnämnds granskningar av läroböcker under perioden 1949/50–
1970/71. De kunde konstatera att nämnden granskade fler och fler 
böcker per år under perioden. Mellan 1949 och 1954 granskades 
i medeltal 167 läroböcker per år, och läsåret 1970/71 granskades 
826 läroböcker. Utredningen kunde peka på främst två orsaker till 
ökningen: dels reformeringen av den primära och den sekundära 
utbildningen på 1960-talet, dels en förändring av läroboksbegrep-
pet som innebar att det som tidigare varit en lärobok hade blivit 
ett system av en mängd granskningspliktiga häften och böcker.226 
Utvecklingen mot fler och fler granskade läromedel fortsatte. Mellan 
sommaren 1974 och sommaren 1978 granskades 1 367 läromedels-
komponenter efter behandling av 573 ansökningar. Detta trots att 
det från och med halvårsskiftet 1974 endast var centrala läromedel 
i samhällsorienterande ämnen som skulle granskas.227

Det finns lättillgänglig information om antalet granskade läroböck-
er i olika ämnen från 1950-talet och framåt i Statens läroboksnämnds 
arkiv. En kontroll av beslutskartoteket visar att det under 1960-talet 
granskades dubbelt så många läroböcker i historia (inräknat några 
läroböcker i orienteringsämnen med historiska inslag) som under 
1950-talet (se tabell 1). Under första halvan av 1970-talet, fram till 
mitten av 1974 (då verksamheten flyttade till Läromedelsnämnden 
under Skolöverstyrelsen) granskades ännu fler läroböcker i historia 
utslaget per år (inräknat böcker i de samhällsorienterande ämnena 
med historiska inslag).228

Tabell 1. Granskade läroböcker i historia, oä och so, Statens läro-
boksnämnd 1950–1974.

Folk-/real-/enhets-/grundskola Gymnasium Total

1950–1959

1960–1969

1970–1974

Totalt

  41

  75

  41

157

  9

29

38

76

  50

104

  79

233

Källa: Statens läroboksnämnds beslutskartotek, ämnesvis DIIIa:10 (historia), DIIIa:13 
(oä och so), SLA, RA.



en av staten godkänd historia

68

Enhetsskolans lansering, den nya läroplanen för folkskolan och nya 
kursplaner för historia i både realskolan och gymnasiet under 1950-talet 
hade inte alls samma effekt på antalet läroböcker som förändringarna 
på 1960-talet. Det kan ha att göra med att förändringarna på 1960-ta-
let var mer genomgripande och att själva den pedagogiska grunden 
för läroböckernas utformning förändrades i större utsträckning, med 
exempelvis ämnesintegration och en ny, mer aktiv elevroll.

I sammanställningen i tabell 1 ingår inte de särskilda granskningar 
av äldre läroböcker som gjordes 1963 och 1970–1973 för att kon-
trollera om böckerna kunde användas i den nya grundskolan.229 De 
hade redan granskats och den särskilda granskningen utmynnade en-
bart i korta utlåtanden om huruvida de kunde fortsätta att användas.

När Statens läroboksnämnd publicerade sin första läroboksför-
teckning 1940 upptog den 11 godkända historielärobokssystem230 
för allmänna läroverk samt kommunala flick- och mellanskolor 
och 18 för folkskolorna (inräknat fortsättningsskolan och högre 
folkskolor).231 Med jämna mellanrum gavs det ut supplement till 
förteckningen och från 1965 till 1974 utgavs årligen nya uppda-
terade förteckningar. Från slutet av 1940-talet publicerades listor 
på nya eller omarbetade läroböcker som förts upp på läroboksför-
teckningen i Aktuellt från skolöverstyrelsen.232 I den sista utgåvan av 
läroboksförteckningen, 1974, upptogs 15 historielärobokssystem för 
gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer och 16 för grundskolan.233 
Dessa system innehöll dock många fler volymer och olika typer av 
elevmaterial jämfört med de system som var godkända 1940.

Dessa allmänna trender i hur många nya läroböcker som lan-
serades vid olika tider mellan 1938 och 1991 är viktiga att hålla 
i minnet när diskussionerna om innehållet ska avhandlas. Själva 
innehållet i läromedlen kan delvis kopplas till nya krav och antalet 
läroböcker som inkom till nämnden för granskning kan antas ha 
en viss kausal relation till nya läro-, kurs- och ämnesplaner. Men 
förändringar i historiekulturen eller diskursiva utmaningar i form 
av nya sätt att konceptualisera samhället och samhällskontraktet kan 
förändra läroböcker och debatter om dem utan att styrdokumenten 
förändras. Dessa förändringar ska dock inte ses som isolerade från 
styrdokumenten. De två bör snarare ses som ömsesidigt beroende 
av varandra och som delar i en större samhällsförhandling.
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De personer som granskade läroböckerna i historia för Statens 
läroboksnämnds (och efterföljande institutioners) räkning var många, 
men ett litet antal personer anlitades mer än andra. Liksom Anna 
Johnsson Harrie har visat angående de sakkunniga som granskade 
läroböcker i samhällskunskap var de ämnessakkunniga i historia 
ofta anställda inom skolväsendet på ett eller annat sätt.234 De var 
ofta forskarutbildade, men arbetade mer sällan som historiker. Runt 
fyra femtedelar var män.235 Något fler kvinnor granskade historie-
läroböcker på 1980-talet jämfört med tidigare, men fortfarande var 
de i en klar minoritet.

Det fanns en tydlig vilja från nämndens sida att fördela sakkun-
niguppdragen med hänsyn till vilka skolstadier olika läroböcker 
gällde, och det fanns även en ovilja hos presumtiva sakkunniga att 
granska läroböcker för skolstadier de aldrig undervisat på.236 Trots 
det granskade flera av de sakkunniga läroböcker för flera olika 
skolstadier, några till och med för alla stadier, från folkskolan till 
gymnasiet. Författare och förlag kunde dock påpeka de sakkunnigas 
brist på antingen pedagogiska eller ämnesmässiga kunskaper (eller 
både och) i sina svar till nämnden: ”[Sakkunnigutlåtandet] baseras 
sålunda […] varken på några djupare insikter i ämnet som sådant 
eller på några mera omfattande praktisk-pedagogiska erfarenheter 
av undervisning i ämnet.”237

Spridningen på olika typer av expertis (ämne, undervisning, pe-
dagogik) var större under perioden 1960–1990 än under perioden 
1940–1950, förmodligen på grund av att det kom ut läroböcker i 
orienteringsämnen för grundskolan. Dessa måste granskas av fler 
än historiskt sakkunniga, men sakkunniga med i huvudsak andra 
ämneskunskaper hade åsikter om det historiska innehållet. Inför 
lanseringen av det nya gymnasiet i och med Lgy 65 gavs det ut lä-
roböcker i idéhistoria för gymnasiet som skulle användas i mer än 
ett ämne, till exempel filosofi, fysik, historia och matematik.238 Även 
här hade ämnessakkunniga från andra ämnen än historia åsikter 
om det historiska innehållet. I slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet gjordes under en kortare period särskilda granskningar 
av det kyrkohistoriska innehållet i gymnasieläroböcker i historia, en 
effekt av att kristendomsämnet förändrades och det kyrkohistoriska 
innehållet skulle flyttas till historieämnet.239 Adjunkter i metodik 
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från lärarhögskolan togs in som sakkunniga i något större utsträck-
ning under 1960-talet, vilket skulle kunna utgöra ett tecken på en 
didaktisering, men det beror självfallet också på att det inte fanns 
några lärarhögskolor i Sverige före 1956.

En ny trend under 1970-talet, främst sedan Skolöverstyrelsen 
övertagit arbetet i mitten av 1974, var att när förlagen klagade på att 
läroböcker kritiserades utfördes en ny granskning ofta av universi-
tetsanställda, som mer sällan anlitades i den statliga förhandsgransk-
ningen. Även tidigare hade nämnden tidvis anlitat nya sakkunniga i 
svåra ärenden, men då ofta någon som tidigare tjänstgjort som sak-
kunnig. Från mitten av 1970-talet sökte sig nämnden oftare utanför 
den vanliga kretsen och till ämnessakkunniga vid universiteten för 
granskning av en bok. Detta skulle kunna förklaras med den debatt 
som uppstod under mitten av 1970-talet angående förlagens och 
författarnas besvärsrätt över Läromedelsnämndens beslut.240 Denna 
rätt togs bort när granskningen överflyttades till Skolöverstyrelsen 
och den särskilda registrering av läromedel som skulle göras av det 
nyinrättade institutet för läromedelsinformation (sil). I propositio-
nen som låg bakom beslutet att förändra läromedelsgranskningen 
beskrevs anledningen till borttagandet av besvärsrätten vara att 
institutets styrelse och Läromedelsnämnden skulle få ”en sådan 
sammansättning och tillgång till sådana resurser i övrigt” att bättre 
sakkunskap inte skulle kunna ställas till förfogande vid prövningen 
av besvären. Varken institutets eller nämndens beslut skulle där-
för gå att överklaga.241 Skolöverstyrelsen påpekade att det under 
1960-talet knappt förekommit att överklaganden lett till annat än 
fastställande av nämndens beslut. Dessutom slutade förlagen nästan 
helt att överklaga när läroboksnämnden beslöt att publicera Kungl. 
Maj:ts utlåtanden i Aktuellt från Skolöverstyrelsen: ”Förlagen hade 
inget intresse av att skolstyrelserna m fl fick officiell bekräftelse på 
att också utbildningsdepartementet funnit att deras läroböcker inte 
höll måttet.”242 Anlitandet av fler sakkunniga i svåra fall, sakkunniga 
som tidigare inte anlitats i granskningen, kan dock ändå ha varit 
en eftergift till förlagen och ett sätt att skaffa ännu bättre underlag 
i de fall läroböcker inte godkändes. Antalet sakkunniga, andelen 
kvinnor samt antalet sakkunnigutlåtanden från olika perioder som 
ingår i min studie framgår av tabell 2.
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Tabell 2. Sakkunnigutlåtanden som ingår i studien, från Statens 
läroboksnämnd, Läromedelsnämnden och sil, 1938–1991.

Källa: EVI:1–27, FII:33–43, 72–82, SLA; FI:6–11, 34–37, LN, SÖ; E1A, E1B, SIL, 
RA. Samtliga sakkunnigutlåtanden angående historieläroböcker för perioden 1938–
1963, samt för åren 1967, 1971, 1976, 1982–1983, 1987–1991 ingår i underlaget.

Den avsevärt mer omfattande produktionen av läroböcker under 
1960- och 1970-talen framträder tydligt i tabell 2. Endast fem år 
under 1960-talet (1960–1963 och 1967) och endast två år under 
1970-talet (1971 och 1976) ingår i studien, men jag har  studerat 
nästan lika många sakkunnigutlåtanden från dessa decennier som 
från perioden 1938–1959, då jag studerade samtliga sakkun-
nigutlåtanden som kom in till Statens läroboksnämnd gällande 
historieläroböcker. Förutom den ökade läromedelsproduktionen 
beror ökningen under 1970-talet på att fler sakkunniga anlitades 
för svårare ärenden.

De tre flitigast anlitade sakkunniga under den första perioden 
(1938–1959) i tabell 2 var rektorerna Allan Jansson, Karl Larsson 
och Erik Nordell, som tillsammans stod för mer än hälften av perio-
dens 111 sakkunnigutlåtanden. Under 1960-talet stod Erik Nordell, 
läroverksadjunkten Set Bergström och överläraren Helge Rynnel 
tillsammans för ungefär två femtedelar av sakkunnigutlåtandena. 
Under 1970-talet såväl som under den sista perioden (1980–1991) 
var lektorerna Lars Terner, Erik Sandstedt och Maj Rune de flitigast 
anlitade sakkunniga och stod för mer än hälften av sakkunnigut-
låtandena på 1970-talet och en femtedel av sakkunnigutlåtandena 
under den sista perioden (Rune stod dock för en betydligt mindre 
del än Terner och Sandstedt). 14 personer anlitades som sakkun-
niga under två av perioderna som presenteras i tabell 2, men ingen 

1938–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1991 Totalt

Sakkunnigutlåtanden 
författade av män
Sakkunnigutlåtanden 
författade av kvinnor
Anlitade manliga  
sakkunniga
Anlitade kvinnliga 
sakkunniga

105

6

15

4

69

9

19 (17 nya)

3

61

14

14 (12 nya)

3 (2 nya)

51

15

18 (13 nya)

5 (4 nya)

286 (87 %)

44 (13 %)

57

10
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anlitades under fler än två perioder. Jag vill understryka att denna 
sammanställning inte grundar sig på alla sakkunnigutlåtanden gäl-
lande historiska läroböcker mellan 1938 och 1991, utan på de som 
ingår i studien och är hämtade från de år då jag har gjort en heltäck-
ande undersökning (1938–1963, 1967, 1971, 1976, 1982–1983, 
1987–1991).243

Instruktionerna till de sakkunniga
De ämnessakkunniga arbetade utan större kontakt vare sig med 
varandra eller med läroboksnämnden, vilket fick till följd att deras 
arbete divergerade i flera avseenden. På sommaren 1939 skickade 
nämnden en mycket kort promemoria i sex punkter till alla ämnes-
sakkunniga. Promemorian beskrev vad nämnden förväntade sig av 
de sakkunniga. I princip angavs bara vad som stod i lagtexten.244

År 1951 skickade nämnden en ny promemoria till alla ämnes-
sakkunniga efter att den hade kunnat konstatera att vissa utlåtan-
den ”knappast har lämnat den vägledning, som de är avsedda att 
lämna”.245 Denna promemoria innehöll sex nya och betydligt mer 
informativa punkter som de ämnessakkunniga skulle ta hänsyn till 
vid granskningen av läroböcker. Bland annat poängterades beho-
vet av att ge en allmän karaktäristik av läroboken – särskilt om den 
 avvek från tidigare läroböcker i samma ämne. Dessutom påpekades 
att utlåtanden skulle vara ”objektivt konstaterande”, att den sakkun-
nige inte behövde påpeka alla sak- och tryckfel samt att utlåtandet 
borde ”utmynna i ett bestämt till- eller avstyrkande angående bokens 
uppförande på läroboksförteckningen”.246

Påpekandet om ”objektivt konstaterande omdömen” gjordes på 
grund av läroboksförlagens vana att citera omdömena i annonser för 
sina läroböcker, där omdömena tillskrevs läroboksnämndens ämnes-
expert vilket kunde få allmänheten att tro att hela läroboksnämnden 
stod bakom superlativer eller känsloladdade värdeomdömen.247 Att 
instruktionerna angav att utlåtandena skulle utmynna i klara till- 
eller avstyrkanden var en förenkling av instruktionen från 1939 där 
det fanns en fyragradig skala: godkännes, godkännes med förbehåll, 
godkännes med tvekan och underkännes.248

På 1960-talet utarbetades nya riktlinjer och de var något mer 
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utförliga. Det fanns ett tydligt behov av att styra upp granskningen 
eftersom det nya gymnasiet ansågs ställa nya krav på läroböckerna.249 
I dessa riktlinjer fanns för första gången en särskild beskrivning av 
uppdraget för de sakkunniga i olika ämnen, däribland historia. Ett 
första förslag, som utarbetades av Skolöverstyrelsen, lyfte fram ett 
antal punkter som de sakkunniga borde ägna sin uppmärksamhet: 
bland annat skulle de se till att läroböckerna bars av principiella 
perspektiv och inte detaljer, att det källmaterial som skulle användas 
av eleverna utvecklade elevernas kritiska sinne, att det fanns arbets-
uppgifter av ”självkontrollerande karaktär” och att samverkan mellan 
ämnen avspeglades i läroböckerna. Det poängterades att granskningen 
skulle avse ”det metodiska greppet” och inte bara det sakliga inne-
hållet.250 Precis som Anna Johnsson Harrie har konstaterat angå-
ende anvisningarna för granskning av samhällskunskapsläroböcker 
strök läroboksnämnden en del av förslagen från Skolöverstyrelsen 
när de skickade ut sina anvisningar för granskning av läroböcker. 
Bland annat försvann uppmaningen att kontrollera förekomsten av 
arbetsuppgifter av självkontrollerande karaktär ur anvisningarna för 
historieämnets sakkunniga.251

I slutet av 1969 skickade läroboksnämnden ut ett meddelande 
till de sakkunniga med svar på synpunkter som framkommit vid en 
granskarkonferens med sakkunniga. Frågorna från de sakkunniga 
visade att de hade vissa svårigheter att tolka författningen som låg 
till grund för den granskning de var satta att genomföra. Bland 
annat frågade de om definitionen av en lärobok och orsaken till att 
läroböcker inte granskades i manusform. Som svar på dessa frågor 
hänvisade nämnden till texten i författningen, utan att ge några 
direkta förtydliganden.252

När granskningen övergick till en läromedelsnämnd inom Skol-
överstyrelsen 1974 var det en särskild objektivitetsgranskning som 
skulle göras, inte en granskning som täckte in läromedlets alla 
aspekter. Tidigare forskning har pekat ut Jörgen Westerståhls idéer 
om objektivitet som avgörande för den utredning som låg bakom 
förslaget om att objektivitetsgranska läromedlen.253 Objektivitets-
granskningen specificerades 1975 i sex frågor, som kommentera-
des och förklarades med utförliga exempel i en promemoria 1977. 
Frågorna var:
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1. Är det utrymme som ägnats olika händelser, förhållanden, 
ståndpunkter et cetera rimligt?

2. Innehåller framställningen oriktiga sakuppgifter?
3. Är läromedlet missvisande eller tendentiöst?
4. Har författaren i förekommande fall redovisat kontroversiella 

punkter i framställningen?
5. Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller 

missgynnar en part på en annans bekostnad genom till exem-
pel osakligt, värdeladdat eller svårt språk, ensidiga bilder eller 
ljudband?

6. Är framställningen förenlig med de mål och riktlinjer som 
anges i läroplanen?254

Det är tydligt i dessa frågor att begreppet läromedel, som ersatt be-
greppet lärobok, var mer omfattande och inbegrep nära nog allt som 
används i lärandesituationer, inte bara texter. Däremot innebar refor-
men som trädde i kraft 1974 att endast centrala läromedel (de kom 
senare att kallas basläromedel) i de samhällsorienterande ämnena skulle 
objektivitetsgranskas. Med centrala läromedel åsyftades i princip den 
gamla definitionen av lärobok, en bok (teoretiskt även en film eller 
ett ljudband) som ”täcker väsentliga delar av ämnen, ämnesgrupper 
eller kursmoment, som anges i gällande läroplan”.255 Övergången till 
objektivitetsgranskning gjorde att kravet på att kommentera metodiska 
och pedagogiska frågor försvann ur granskningen.256

Förändringen av granskningsuppdraget skulle ha gjort gransk-
ningsprotokollen mindre intressanta för denna undersökning om de 
sakkunniga hade anammat den till punkt och pricka. Bland annat 
framhöll nämnden i och med förändringen att de sakkunniga inte 
behövde ge några specificerade ändringsförslag eller detaljerade be-
skrivningar av sakfel eller andra problem i ett visst läromedel.257 I 
anslutning till beskrivningen av fråga 2 påtalades exempelvis att inte 
alla sakfel eller föråldrade uppgifter hade betydelse för läromedlets 
objektivitet. Ett av de exempel som gavs var att om ett läromedel 
påstod att usa har 49 delstater var det inte att betrakta som en brist 
när endast läromedlets objektivitet skulle bedömas eftersom den 
oriktiga sakuppgiften inte påverkade objektiviteten.258 De sakkunniga 
var dock även fortsättningsvis benägna att ge ganska utförlig och 
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detaljerad kritik med både detaljanmärkningar och ändringsförslag, 
något som trots allt hör till den i någon mån recenserande textgen-
ren. Ett mycket tydligt exempel på detta är följande sammanfattande 
omdöme i ett kritiskt sakkunnigutlåtande från 1976:

Trots att jag inte vill rekommendera läromedlet till användning i 
skolorna, utom vissa avsnitt som bredvidläsning, finner jag ingenting 
i innehållet och presentationssättet, som strider mot läroplanens 
krav på objektivitet. Jag kan alltså rekommendera läromedlet till 
godkännande.259

Förlagen som fick sådan kritik, som de ansåg gick utanför uppdra-
get, var noga med att lyfta frågan om granskningsinstruktionernas 
utelämnande av pedagogiska och metodiska val och undanbad sig 
denna typ av kritik och förbättringsförslag.260

Frågan om redovisandet av kontroversiella punkter hade särskild 
betydelse för granskningen av läromedel i historia. De exempel på 
hur denna fråga skulle behandlas av de sakkunniga som Lärome-
delsnämnden tog upp i sin promemoria var uteslutande historiska. 
”Värderingar av personers insatser är notoriskt kontroversiella, och 
detsamma gäller (om än inte i lika hög grad) kausalförklaringar”, 
konstaterade nämnden bland annat. Den konstaterade också att 
historiesynen hos en läromedelsförfattare kunde vara problematisk 
och att det kunde vara kontroversiellt ”att enbart koncentrera sig 
på enstaka personers tankar och handlingar eller på sociala och 
ekonomiska förhållanden”.261

När hela verksamheten, för både granskning och registrering av 
läromedel, förflyttades till Statens institut för läromedelsinformation 
(sil) den 30 juni 1983 innebar det att granskarnas utlåtanden och 
yttranden från producenten som kommit in till sil skulle tillställas 
skolor och skolstyrelser som underlag vid läromedelsvalet. Däremot 
skulle inte längre dessa utlåtanden och yttranden ligga till grund 
för beslut om godkännande av läromedel.262 Övriga regler angående 
objektivitet och vilka läromedel som skulle granskas förblev desam-
ma, men frågan om överensstämmelse med läroplanen flyttades från 
sista till första frågan i granskningsinstruktionerna.263
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kapitel 3

Historieläroböckerna 
i skolkontexten

Jag inleder den empiriska delen av den här boken med ett kapitel 
om hur debatten om historieläroböcker i den statliga granskningen 
påverkades av förändringar i skolkontexten, förändringar som inte 
primärt gällde historieämnet utan övergripande skolpolitiska och 
utbildningsfilosofiska sätt att se på och tala om elever och olika 
skolformer. Dessa övergripande förändringar fick långtgående 
konsekvenser för diskussionerna om historieämnets läroböcker, 
om deras utformning och deras status. Kapitlet består av två delar, 
varav den första handlar om nya skolformer och deras inflytande 
över nya och gamla läroböcker i historia och den andra delen om 
hur den aktiva elevrollen och en ny konceptualisering av lärarrollen 
påverkade utformningen av och diskussionerna om dessa läroböcker.

Forskning om hur övergripande skolpolitiska texter, som utred-
ningsmaterial och de allmänna delarna av läroplaner, har påverkat 
enskilda ämnen i svensk skola har visat att allmänna syften med 
undervisningen bereddes mer plats i skolpolitiska dokument från 
och med 1955 års undervisningsplan för folkskolan. Trots att dessa 
allmänna syften inte alls kan betraktas som ämnesspecifika fick de 
långtgående konsekvenser för uppfattningen om de enskilda ämnena. 
Den här typen av övergripande avsnitt i läroplanstexterna fick sedan 
ett allt större utrymme under perioden då staten förhandsgranskade 
läromedel, på bekostnad av mer specifika, ämnesrelaterade anvis-
ningar.264 Utvecklingen kan tolkas som att det skedde en breddning 
av läroplansdiskursen, att diskussioner fördes på ett övergripande 
plan och inte i lika stor utsträckning i relation till de specifika äm-
nena.265 Hur undervisningen i historia skulle gå till bestämdes mer 
av hur undervisning i allmänhet skulle gå till och vilket syfte den i 
allmänhet hade än av historieämnets karaktär.
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Pedagogen Ulf P. Lundgren har pekat ut en förändring från mo-
ralisk och realistisk läroplanskod till en rationell läroplanskod med 
”eleven i centrum” under den period som jag har undersökt.266 Den-
na förändring kan sägas bottna i en förändrad utbildningsfilosofi: 
från en essentialism – tron på vetenskaplig objektivitet genomsyrade 
undervisningen – till progressivism och demokratisk konstruktivism 
– fokus ligger dels på elevernas egna utgångspunkter, och en am-
bition är att med hjälp av bland annat ett demokratiskt arbetssätt 
ge eleverna förutsättningar att förstå och fungera i ett demokratiskt 
samhälle.267 Förhandlingen på den arena som jag har undersökt kan 
förmodligen oftast kopplas till en spänning mellan en vetenskaplig 
essentialism och en uttalad progressivism, ett spänningsfält som rör 
sig mellan vetenskapens syn på kunskap och elevens egen syn. Hur 
mycket ska skolans historieämne knytas till det akademiska ämnet 
historia? Hur mycket ska det knytas till eleven själv? Den så kallade 
rekontextualiseringen av vetenskaplig och även allmän historisk 
kunskap till en ”pedagogisk diskurs” har undersökts i andra arenor, 
till exempel i undervisningspraxis och i de ämnesgrupper som an-
svarade för skrivningar i kursplaner för historia.268 Dessa studier har 
bland annat visat att historieämnet har knutits hårdare till en egen 
vetenskaplig ämneskonception under 2000-talet och fått en tydligare 
inramning, som delvis fört ämnet bort från den omförhandling som 
skedde under efterkrigstiden och som jag ska beskriva här.

Granskningsutlåtandena innehåller sällan några reflektioner an-
gående problemet med en historieundervisning som förenar skolans 
allmänna uppdrag att förmedla exempelvis värderingar och det specifikt 
historiska i historieundervisningen. Vid något tillfälle alldeles i slutet 
av undersökningsperioden lyfte en sakkunnig denna fråga mer tydligt:

Den historiska framställningen befinner sig i skärningspunkten mel-
lan våra grundläggande nutida värderingar, i skolans värld tydligast 
uttryckta i de övergripande läroplansmålen, och den bedömning 
av historiska företeelser utifrån tids- och kulturrelativa förutsätt-
ningar som är ett kännetecken för den historiska tankeoperationen 
och som också förordas i målavsnittet för de samhällsorienterande 
ämnena. Det är inte alldeles givet att dessa mål låter sig förenas.269
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Nya skolformer
Historieläroböckernas anpassning till olika stadier var en tydlig tråd 
i statens förhandsgranskning. Det har funnits många olika skolfor-
mer med olika kursplaner, olika elever och olika lösningar, som att 
folkskolan hade både heltidsläsning och olika former av kursväxling 
och att realskolan stundtals fanns i en längre och en kortare version.

Under lång tid skrevs läroböcker i historia för folkskolan i en 
volym, trots att undervisningen enligt 1919 års undervisningsplan 
skulle se väldigt annorlunda ut från och med sjätte klass, då en åter-
blick på Sveriges historia skulle ackompanjeras av ”valda stycken ur 
allmänna historien”.270 De läroböcker som fanns till hands lämnade 
lärarna utan tydliga verktyg för att skapa förutsättningar för elever-
na att sätta den svenska historien i någon form av relation till ”den 
allmänna historien”, och det lär ha ställt en del krav på lärarna, i de 
fall de överhuvudtaget försökte uppfylla detta mål.

Från att ha funnits i väldigt få versioner, främst de tre versionerna 
för folkskolan, realskolan och gymnasiet, blev läroböckerna långt mer 
diversifierade genom 1950- och 1960-talets reformer, när de skulle 
anpassas för olika stadier och linjer. Tidigare hade det varit ovanligt 
med olika läroböcker för exempelvis gymnasiets linjer, och en av 
de mer betydande punkter som gymnasielärare tog hänsyn till vid 
val av lärobok var ännu i slutet av 1950-talet att ”texten utan större 
svårigheter [skulle kunna] användas för alla tre kurser, som vi måste 
arbeta med i gymnasiet på grund av linjernas växlande timantal”.271 
Både i gymnasiet och i folkskolan stod lärare utan någon hjälp från 
läroböckerna när det gällde att anpassa sin undervisning till olika 
klasser eller olika linjer.

Trots att skolformerna blev långt färre i och med att grundskolan 
och den nya gymnasieskolan etablerades anpassades läroböckerna 
under 1960-talet rejält till de olika stadierna och gymnasielinjerna. 
Diskussionen om större diversifiering hade dock startat tidigare – 
något försiktigt – i samband med försöken att skapa en enhetligare 
skolgång under 1900-talets första hälft. När folkskolan blev sjuårig 
1936, utan att undervisningsplanen ändrades, fanns det historie-
läroboksförfattare som ville ta tillfället i akt att utöka det stoff som 
dittills ansetts möjligt att lära ut i en historiekurs för folkskolan. 
Det kan antas ha sin utgångspunkt i ett horisontellt sätt att betrak-



en av staten godkänd historia

80

ta historieämnets progression: mer tid att läsa betyder möjligheter 
att lära in mer stoff. Detta synsätt stötte emellertid på motstånd i 
Statens läroboksnämnd i början av 1940-talet:

När författaren i sitt p.m. anser, att folkskolans läroböcker böra 
bli utförligare i en 7-årig än i en 6-årig folkskola, måste jag, vad de 
historiska läroböckerna angå, anmäla en avvikande uppfattning. 
[…] Meningen är, att den längre lärotiden skall användas för ett 
grundligare tillägnande, annars förlorar folkskolans historieundervis-
ning i kvalitet. Bäst vore om vi hade kortfattade, klara och koncisa 
läroböcker i historia. Då bleve lärarens muntliga undervisning det 
grundläggande vid historieundervisningen och läroboken blott en 
sammanfattning av det genomgångna. Utförliga läseböcker kunna så 
komplettera framställningen och fostra till studier på egen hand.272

Här antyds en uppfattning om historieämnets progression som är 
mer vertikal: mer tid att läsa ger möjligheter till fördjupad kunskap 
i samma stoff som tidigare.273 Det fanns i denna debatt också olika 
syn på historielärarens uppgift och lärobokens stödjande kontra 
styrande funktion i undervisningen.

Begreppen ”traditionell” och ”modern” användes under hela den 
undersökta perioden i många olika sammanhang för att förtydliga 
skillnaderna mellan vad som uppfattades som det nya och det gamla, 
det bra och det dåliga. Signalordet ”modern” bör sättas in i tiden 
och kanske också i en svensk kontext. ”Modernitet” signalerade i 
Sverige under årtiondena efter andra världskriget framåtanda, det 
kollektiva framsteget, traditionskritik, rationalism, vetenskap och 
drömmen om den lysande framtiden.274

Motsatsparet ”tradition–modernitet” var mycket framträdande i 
diskussionen om skolformer. Den ”traditionella” läroboken hörde 
till en ”traditionell” skola och i kopplingen till en annan skola (inte 
till en annan historiekurs) låg kanske det slutgiltiga övergivandet 
av de läroböcker som hade använts under mycket lång tid. När 
skolformerna hade varit någorlunda stabila i 50–60 år hade det inte 
funnits någon grund för att skriva om läroböckerna på radikalt nya 
sätt. När skolformerna blev helt andra, och hela skolans uppdrag 
blev ett annat, blev det som en katalysator för omförhandlingen av 
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alla ämnen. Processen att omförhandla historien och historieäm-
net hade redan påbörjats, men förändringar i skolformerna fick en 
mycket stor betydelse för framför allt övergivandet av riktigt gamla 
trotjänare bland läroböckerna.

Flera sakkunniga på 1950- och 1960-talen lyfte i sina utlåtanden 
fram vad de såg som en principfråga i detta sammanhang, ”nämligen 
den om äldre läroböckers nytryckning för annan linje i skolan eller 
för ett annat stadium än vad böckerna från början varit avsedda för”. 
De såg det som en ”för enkel genväg” när framställningen och stoffet 
lämnades oförändrade trots att en ny utgåva av en lärobok vände sig 
till elever i en helt ny skolform eller till och med i en annan ålder.275 
Ett exempel, från 1950:

Det egentliga felet med denna bok, är att den är av den gamla typ, 
som vi hoppas få slippa så småningom. Dvs. den är ursprungligen 
skriven efter det gamla mönstret: Akademiska handböcker kopieras 
ner för gymnasiet, gymnasiets böcker kopieras ner för realskolan, 
och realskolans böcker kopieras ner för folkskolan. Man påminnes 
här om den gamla Pallin–Boëthius, när man ser den sönderstycka-
de framställningen. Enklare, klarare linjer, non multa sed multum 
[studier på djupet, inte på bredden], ingen rädsla för att gå ordent-
ligt på djupet med vissa viktiga saker, ingen ängslan för att utesluta 
mycket gammalt oväsentligt stoff, vilja och förmåga att göra en egen 
självständig insats, det är vad vi måste få se hos läroboksförfattar-
na i ämnet historia. […] Jag kan inte komma ifrån det intrycket, 
att denna lärobok är tråkig och är valhänt och tafatt utformad.276

Det var ett återkommande tema att läroböcker upplevdes vara ned-
kopierade från högre stadier under främst 1950-talet, trots ”ändrade 
kurs- och timplaner och trots en viss pedagogisk utveckling”, och 
detta sågs som en ”riskabel stagnation”.277 Att döma av argument 
och anmärkningar i sakkunnigutlåtandena förefaller författarna och 
förlagen inte ha tyckt att helt nya läroböcker behövde skrivas på 
1950-talet, alternativt inväntade de större reformer. När folkskolan 
blev sjuårig kunde böcker som tidigare använts i realskolan skrivas 
om (så lite som möjligt) för att passa för folkskolan och detsamma 
gällde för de första böckerna som skrevs för enhetsskolan.278 Det fanns 
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undantag, men då lyftes det mycket tydligt i sakkunnigutlåtanden 
att det var fråga om undantag, och det var framför allt anpassningen 
till de tänkta elevernas ålder och utvecklingsnivå som var avgörande 
för positiva omdömen:

Moréns lärobok var skriven direkt för folkskolan. Den utgjorde 
sålunda inte något sammandrag av en större läro- eller läsebok. 
Förf. har här liksom tidigare sökt att avpassa framställningen efter 
elevernas ålder och utvecklingsståndpunkt. […] Jag har jämfört 
hans framställning med 1946 års skolkommissions anvisningar och 
funnit god samstämmighet. Undertecknad har tjänstgjort både i 
folkskola och läroverk. Så vitt jag kan döma, torde Moréns lärobok 
i det skick den nu föreligger lämpa sig inte blott för den nuvarande 
folkskolan utan även för den enhetsskola som nu växer fram.279

När realskolan i slutet av 1950-talet blev treårig som ett led i anpass-
ningen till införandet av först enhetsskola och sedan grundskola, 
medförde det en mängd nya lösningar i kursplanerna. Flera ämnen 
behövde förändras för att folkskolan skulle bli förberedande för 
en kortare realskola, och realskolekurserna behövde göras om för 
att kompensera den kortare tiden.280 För realskolans historieäm-
ne innebar det att den svenska och nordiska historien före 1809 
skulle skäras ner till att endast beröra tydliga anknytningar till den 
allmänna historien. Detta ställde en del krav på läroböckernas ut-
formning, vilken dock inte alltid gjordes om i den utsträckning som 
sakkunniga ansåg nödvändigt. Den internationalisering som kan 
tänkas ha legat bakom denna förändring nämnde de sakkunniga 
inte alls i sina kommentarer, vilka mer fokuserade på skolformen. 
I stället ställdes frågor om hur mycket svensk eller nordisk historia 
man kunde stryka utan att förlora ”det svenska perspektivet”.281

Ett annat tema i diskussionen om en förkortad kurs var att sak-
kunniga tyckte att konkretion fick ge vika för abstrakta resonemang 
i läroböckerna, i syfte att få med mycket på kort tid. När kursen blev 
mindre upplevde de sakkunniga att det som var intresseväckande och 
appellerade till den åldersgrupp som gick i realskolan var det första 
som försvann ur böckerna.282 Detta kan kopplas till diskussionen 
om personfixeringen i historieundervisningen och uppfattningen om 
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att personcentrerad historia passade särskilt bra för yngre barn.283

Det var kanske nya skolformer – och inte ett föråldrat stoff eller 
behovet av verklig inarbetning av nya historiska rön – som fällde en av 
de mest och längst använda läroböckerna i historia: Odhners Lärobok 
i fäderneslandets historia som utkom i sin första upplaga för gymnasiet 
1870, bearbetad för folkskolan 1872, omarbetad av K.G. Westman 
för realskolan 1905, reviderad av Nils Forssell 1945 och utgiven i sin 
trettioandra och sista upplaga i slutet av 1950-talet, cirka 90 år efter 
den första versionen. Detta var en lärobok som definitivt levde på 
sina meriter och den fick fortfarande positiva omdömen i slutet av 
1950-talet. Sakkunniga kunde till och med antyda att boken skulle 
kunna klara fler nya uppdrag i delvis nya skolformer: ”[Läroboken] 
har under många år visat sig vara en källa för fasta kunskaper för våra 
realskoleelever. Att nu överflytta tillämpliga delar av läroboken även 
till den treåriga realskolan måste därför betraktas som riskfritt.”284

I ett sakkunnigutlåtande om den trettioförsta upplagan konsta-
terades att de ändringar som gjorts var tillräckliga för fortsatt an-
vändning, men: ”De kunna knappast ersätta den genomgripande 
bearbetning, som en helt ny kursplan så småningom måste medföra, 
men synes kunna åstadkomma ett brukbart provisorium.”285 I sak-
kunnigutlåtandet om den trettioandra upplagans femte tryckning 
1961 konstaterades till slut att denna nästan sekelgamla lärobok 
skulle få svårt att klara övergången till en ”ny skola”, men ändå 
tillstyrktes godkännande:

Av allt att döma torde föreliggande upplaga och tryckning av rub-
ricerade lärobok bli den definitivt sista. Den nya skolan, som i rask 
takt ersätter den gamla realskolan, arbetar efter helt andra kursplaner, 
som börjat tillgodoses i nya läroböcker, delvis av annan typ. […] 
En historiebok som denna, vilken gått ut i 32 upplagor och med 
rik behållning begagnats i de flesta skolor, är alltför välkänd för att 
här ytterligare behöva kommenteras. Den har varit – och är – ett 
värdefullt och högt skattat hjälpmedel för historieundervisningen. 
[…] En historielärare, som i likhet med undertecknad haft glädjen 
att genom åren undervisa efter denna lärobok, är angelägen att 
bringa den en varm honnör.286
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Att en läroboks historia, hur den använts och förmått entusiasmera 
elever, kunde tas i beaktande vid bedömning av hur välfungerande 
en lärobok var syns särskilt tydligt i fråga om Odhners lärobok: 
”Den gamla stommen, som under lång tid visat sin hållfasthet, har 
bibehållits oförändrad, men nytt material har infogats på punkter, 
där förstärkning och modernisering varit behövliga. […] Alla rim-
liga krav på exakthet synas vara uppfyllda.”287 Boken var över 80 år 
gammal när detta utlåtande skrevs, och den förefaller ha haft en aura 
kring sig som gjorde att den upplevdes som aktuell för användning 
i skolan trots att stommen ”bibehållits oförändrad”. På 1950-talet 
fanns fortfarande i vissa fall något positivt över det ”traditionella” 
och ”beprövade”, men det skulle snart komma att ändras, och den 
trettioandra upplagans femte tryckning blev den sista.

Inte heller Grimbergs lärobok för folkskolan överlevde övergången 
till grundskolan; 1956 års upplaga blev den sista. Men även den fick 
goda vitsord av nämnden i sin sista granskning och ansågs så sent 
som 1950 ”stå främst bland de för folkskolan utgivna läroböckerna 
i historia just nu”.288 I anslutning till den traditionskritik som var 
tämligen utbredd fanns förstås kritik mot vad som upplevdes som 
föråldrade framställningssätt i de läroböcker som användes mycket 
(underförstått Grimberg och Odhner), men det togs i princip endast 
upp i sakkunnigutlåtanden angående andra läroböcker.289

I anslutning till argumentationen angående behovet av nya läro-
böcker för en ny skola framträdde undantagsvis försök att använ-
da den statliga läroboksgranskningen för att tvinga fram nya och 
annorlunda läroböcker. Som redan konstaterats fördes läroböcker 
som liknade redan godkända läroböcker ofta upp på läroboksför-
teckningen tack vare denna likhet, vilket kan betraktas som ett mot-
arbetande av nya läroböcker med nya infallsvinklar. I samband med 
lanseringen av enhetsskolan och grundskolan framträdde dock en 
argumentationslinje där sakkunniga faktiskt menade att läroböcker 
med upplägg som ”redan fanns” inte borde godkännas eftersom de 
inte tillförde läroboksutbudet något:

En lärobok i historia för enhetsskolan är av behovet påkallad, men 
jag finner denna bok så lik de gamla läroböckerna i ämnet, att det 
inte finns anledning att uppföra den på läroboksförteckningen. 
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Inte i något avseende utgör den en självständig insats på det peda-
gogiska området […].290

Här kallas de befintliga läroböckerna ”de gamla läroböckerna”, 
något som kan betraktas som ett försök att skapa en ”vändpunkt” 
i läroboksproduktionen. I begreppet ”gamla” döljer sig – i det sam-
manhang som citatet behandlar – den framskrivna dikotomin mellan 
den ”traditionella” läroboken och den ”moderna”. På samma tema 
prisade de sakkunniga under denna period (cirka 1958–1965) sär-
skilt läroböcker som utgjorde ”pionjärarbeten” i fråga om att täcka 
in de nya områden som kursplanerna pekade på:

En nyhet i gymnasiets kursplan i historia är att avsnittet efter första 
världskriget i såväl allmän som nordisk historia skall presenteras i 
ring I4. Som en av de första läroböckerna för just detta kursmo-
ment har [den granskade läroboken] skrivits. Bedömningen av 
boken måste ske mot bakgrunden av att erfarenheter av ett sådant 
kursavsnitt i gymnasiets lägsta ring hittills saknats. Författarna 
har varit tvungna att utföra ett pionjärarbete, där de måst stå fria 
i förhållande till såväl realskolans som högsta ringens utformning 
av motsvarande kursmoment.291

För gymnasiets del handlade diskussionerna under slutet av 1950-talet 
och första hälften av 1960-talet i stor utsträckning om hur kursen 
kunde reduceras för de treåriga linjer som hade fått ett reduce-
rat antal undervisningstimmar i historia. En mängd olika sätt att 
förkorta kursen i gymnasiet lanserades, bland annat ”radikala” 
nedskärningar i personhistorien, i överensstämmelse med tidens 
förändringar i konceptionen av god historieundervisning, eller en 
”jämn uttunning” som inte alls förändrade historieundervisning-
en, utan snarare behöll stoffet intakt genom att ta bort några rader 
från varje sida. Ett problem med den senare lösningen var att den 
riskerade att endast dra ner på den text som förklarade och under-
lättade inlärningen samt ”att ur läroboken avlägsna det som ger liv, 
färg och sammanhang”.292 Förkortningen skulle bara minska antalet 
sidor och inte själva ”kursen”, vilket skulle göra elevernas arbete lika 
stort om inte större.
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Det nya gymnasiet, som lanserades 1965, medförde enligt flera 
sakkunniga en rejäl tidsbrist i historieundervisningen på ekonomisk 
och teknisk linje, där lärarna (och läroböckerna) förväntades hinna 
avverka perioden från år 1000 till dags dato på halva tiden jämfört med 
på humanistisk och samhällsvetenskaplig linje.293 ”Tidsnöden är det 
allt annat överskuggande problemet i historieundervisningen på E[ko-
nomisk och] T[eknisk linje].”294 Även i detta sammanhang tvingades 
läroboksförlagen till nytänkande i försök att presentera en godtagbar 
historiekurs med ett mindre omfång. Något senare gav detta upphov 
till viss ämnesintegrering på gymnasiet – andra ämnens timmar fick 
tas i anspråk för att historiekursen skulle hinnas med – även om den 
förändringen också var en följd av andra, mindre pragmatiska och 
mer pedagogiska, idéer om vinsten med ämnesintegrering.295

Grundskolans arbetsområden och ämnesintegrering
I Lgr 69 introducerades ”arbetsområden”, som var ämnesspecifi-
ka eller ämnesöverskridande tematiserade områden som eleverna 
förväntades arbeta med under perioder, och detta fick förlagen att 
presentera helt nya typer av läroböcker. Även för arbetsområden 
som inte var ämnesintegrerade utan rent historiska presenterade de 
en ny typ av lärobok där stoffet styckades upp i mindre häften för 
varje arbetsområde. Ett läromedelspaket för ett arbetsområde som 
omfattade så lite som fem lektioner kunde innehålla faktahäfte, ar-
betshäfte, facit till arbetshäftet, lärarhandledning, bildmaterial och 
ljudmaterial.296 Många läromedel följde närmast slaviskt de exempel 
på arbetsområden som presenterades i Lgr 69.297 Dessa exempel var 
rudimentärt beskrivna, men så gott som alla läromedel använde deras 
namn (till exempel ”Revolutioner som förändrat världen”) när de 
delade in läromedlen i arbetsområdespaket.

I intervjuer som företogs av Läromedelsutredningen (tillsatt 1966) 
kring 1970 beskrev företrädare för Statens läroboksnämnd hur den 
här utvecklingen hade förändrat läromedlen:

Den pedagogiska utvecklingen har upplöst läroboksbegreppet. 
Läroboken har omvandlats till faktabok eller textbok i ett lärome-
delspaket som innehåller flera för eleverna avsedda komponenter. 
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Antalet granskningspliktiga läromedel har härigenom ökat kraftigt. 
Förlagen har av produktionstekniska skäl ytterligare spaltat upp 
det läroboksersättande undervisningsmaterialet. Omfattningen av 
denna uppdelning i småhäften är inte ringa.298

Vid granskningen visade det sig att sakkunniga ofta förespråkade 
denna uppdelning, av skäl som hade med lärarnas frihet att lägga upp 
kursen att göra. Eftersom förlagen gav ut kortare häften med olika 
teman var lärarna inte bundna av ett förlags upplägg utan kunde 
kombinera fritt och därmed öka sitt inflytande över undervisnings-
materialet och lektionernas upplägg.299 Detta kunde medföra ett an-
nat problem, nämligen att samma historiska stoff behövdes på flera 
ställen: ”Det är skada, att befrielsekriget inte skildrats [i häftet ’usa 
– från nybyggarland till världsmakt’]. Det är väl inte alldeles säkert, 
att man läser arbetsområdet ’Revolutioner som förändrat världen’, 
eller åtminstone inte säkert, att man läser det före arbetsområdet 
om usa.”300 Invändningen antyder ett kronologiskt problem med 
arbetsområdesupplägget. När historien följde en kronologi kunde 
förlagen lägga upp sina läroböcker på ett sätt som inte krävde särskilt 
mycket upprepning, men med den typ av tematiska studier som Lgr 
69 förespråkade blev det nödvändigt att bryta upp kronologin. Om 
materialet till ett arbetsområde om usa:s väg från nybyggarland till 
världsmakt inte tog upp den amerikanska revolutionen antydde det 
ett krav på att arbetsområdet om industriella revolutionen skulle 
läggas före arbetsområdet om usa, på grund av att den amerikanska 
revolutionen ingick där.

Här blir en spänning särskilt tydlig. Sakkunniga lyfte frågan om 
Lgr 69:s exempel på arbetsområden och det faktum att en del lärare 
inte skulle komma att använda alla dessa exempel utan ville lägga 
upp kursen på andra sätt, läsa andra arbetsområden eller tematisera 
annorlunda. Läroboksförlagen i sin tur hade sitt stoff, som redan 
fanns i tämligen nyproducerade läroböcker för Lgr 62, som de helt 
enkelt fördelade på de arbetsområden som Lgr 69 gav exempel på, 
med den omedelbara konsekvensen att alla arbetsområden måste 
läsas, och dessutom i en viss ordning. Något tillspetsat kan man säga 
att i det förra fallet förändrades hela det pedagogiska upplägget, i 
det senare delades en tidigare lärobok upp i ett antal kapitel, som 
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gavs ut var för sig med titlar som motsvarade läroplanens exempel 
på arbetsområden, men som till innehållet var att betrakta som en 
”traditionell” lärobok uppdelad i häften.

Det var tydligt att sakkunniggranskningen kunde ge förlag och 
författare incitament att på varje punkt följa kursplanen på det sätt 
som skedde angående exemplen på arbetsområden som angavs i Lgr 
69, men det var ändå inte helt ovanligt att sakkunniga, åtminstone 
före Lgr 69, påpekade att läroböckerna inte behövde följa tim- och 
kursplaner på detta sätt. I ett utlåtande från 1959 poängteras att 
läroboksförfattare inte kan använda kursplaner som ursäkt för att 
de skrivit en lärobok som inte hänger ihop:

En författare i ämnet historia skall inte låta sig bindas av eller skylla 
på anvisningarna till timplaner och huvudmoment för enhetsskolan. 
Tvärtom skall vederbörandes egen genom ingående sakkännedom 
underbyggda och genom pedagogisk erfarenhet verifierade upp-
fattning fälla utslaget.301

Här framträder den ämnesspecifika och läroboksspecifika förhand-
lingssituationen. Den statliga förhandsgranskningen av läromedel var 
inte en enkelspårig verksamhet utan drog ofta i olika riktningar. De 
skolpolitiska ramarna bestämde inte verksamhetens linje, utan dessa 
ramar förhandlades och omförhandlades som ett led i verksamheten. 
Läroboken kunde betraktas som en förlängning av läroplanen, men 
också som ett helt fristående hjälpmedel som lärare kunde använda 
och komplettera för att möta läroplanens mål.

Uppdelningen i arbetsområden i och med Lgr 69 kunde leda 
till att sakkunniga inte ansåg sig kunna tillstyrka godkännande om 
häftena inte var ”att betrakta, som ett läromedel utan närmast som 
ett supplerande material”,302 ett tydligt tecken på att även läroboks-/
läromedelsbegreppet var under omförhandling. Särskilt om förlagen 
valde att ge ut något som mer liknade kapitel till läroböcker, men 
inom egna pärmar, fanns fog för att omvärdera vad som skulle be-
höva ingå i en lärobok för att den skulle kunna godkännas. Utifrån 
synsättet att läromedlen helt bytt ställning och innehåll var utlåtandet 
att ett häfte var ”supplerande material” snarast bakåtsträvande, ett 
uttryck för en ”traditionell” syn på begreppet lärobok.
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Läroboken var på 1970-talet inte längre den totala text som den 
kanske hade varit. I stället kunde olika typer av material användas, 
och även om det framgår att också de sakkunniga tyckte att lärobo-
kens ställning var förändrad, blev det samtidigt tydligt att talet om 
”läroböcker” antydde att ”allt” skulle ingå i de nya lärobokssystemen 
och att den ”traditionella” läroboken därmed skulle ersättas med 
något som var snarlikt. Exempelvis skrev en sakkunnig 1971 att det 
inte gick att förespråka godkännande av en lärobok (huvudbok) 
på grund av att boken gick att uppfatta som en fördjupningsbok 
och att den som sådan inte innehöll ”det för inlärningen grundläg-
gande stoffet disponerat på ett sådant sätt, att uppläggningen kan 
skapa den ordning och det sammanhang i elevernas studier, som 
lgr69 kräver”.303 Själva uppdraget, att för statens räkning granska 
utbildningsmaterialet som skulle användas i skolan, kan på sätt och 
vis betraktas som överspelat när den helhet som ett sådant uppdrag 
underförstått gällde inte längre existerade. Det måste i någon mån 
betraktas som svårmotiverat att granska huruvida ett material som 
ska användas på två till fem lektioner är vederhäftigt och lämpligt 
som undervisningsmaterial – utan att egentligen veta hur det ska 
användas.

Det blev förmodligen svårare för de sakkunniga att få överblick 
över hur en lärobok, fördjupningsbok, studiebok eller lärarhand-
ledning skulle komma att användas. Fanns allt nödvändigt under-
visningmaterial där? Behövdes fler böcker? Det förefaller som att de 
sakkunniga, trots de nya skolformernas fokusering på friare och mer 
tematiska studier som förespråkades i de nya läroplanerna, kom att 
eftersöka kontroll över hela undervisningssituationen med hjälp av 
läroboken. När läromedel började ges ut i form av häften som till-
sammans skulle utgöra någon form av helhet, blev det mycket svårare 
för de sakkunniga att utföra sitt uppdrag, om uppdraget tolkades så.

Som kontrast till detta skrevs det i vissa sakkunnigutlåtanden fram 
att det vore bra om förlagen gav ut häften, och inte hela läroböcker, 
för att lärarna skulle kunna kombinera ihop vad olika förlag gav ut. 
Denna möjlighet att kombinera skulle dock förenas med att varje 
lärobokssystem var sammanhållet och kunde stå för sig självt i de 
fall en lärare valde att använda bara ett system: ”det känns tryggt, 
att [förlaget] motiverat lärobokens uppläggning och placerat in den 
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i en noggrant utarbetad plan för so-ämnena för grundskolans hela 
högstadium”.304 Även om lärarna borde kunna välja ansågs det vara 
en förutsättning för godkännande att de olika småhäftena med be-
gränsade arbetsområden hörde till en helhet, som överensstämde med 
läroplanen. Genom att betrakta dessa uppstyckade undervisningsma-
terial som en helhet, som ett läromedel, upprätthöll de sakkunniga 
sitt uppdrag, men även detta motsades i andra sakkunnigutlåtanden:

Sammanbindningen av de sex arbetsområdena till en enhet – His-
toria 1 – är förlagsmässigt förståelig, men kan ej sägas vara i linje 
med intentionerna bakom lgr 69 och beklagas av många. Väljer en 
skola att arbeta med [ett visst lärobokssystem] låses helt naturligt 
skolans uppläggning av undervisningen i so-ämnen mycket starkt 
vid den som förekommer i detta system, och möjligheterna att 
föra in andra arbetsområden och kombinera dem på andra sätt 
blir – inte minst av ekonomiska skäl – mycket starkt begränsade.305

Förlagen använde valfrihetsargument i sitt försvar av denna nya 
typ av läromedel. De kunde angripa vad de uppfattade som bakåt-
strävande hos sakkunniga när deras häften fick kritik för att inte 
innehålla en hel kurs: ”Vi tycker att […] granskaren […] röjer en 
något föråldrad syn på tryckt material. Han är tydligen inte villig att 
välja och vraka i stoffet i Lgr:s och [läromedelssystemets] anda!”306 
Förlagen ansåg på 1980-talet att läromedelsgranskningen tenderade 
att rekonstruera läroböckerna som helheter trots att de inte längre 
var det. Allt efterlystes så att säga i alla delar av ett läromedelssys-
tem: ”Lgr 80:s målsättning att undervisningen ska ’hjälpa eleverna 
att sätta in sig själva i allt större sammanhang i tid och rum’ är den 
bärande tanke som hela läromedlet […] är uppbyggt kring. [Det 
granskade läromedlet] är en pusselbit.”307 Det fanns en spänning i 
förhandlingen mellan en valfrihetsdiskurs och en traditionsdiskurs, 
men de två sidorna går inte att knyta till några särskilda aktörer, 
positionerna i diskussionen kan inte fixeras.

Modellen med arbetsområden kopplades även samman med strä-
van efter att integrera ämnen med varandra, som blev mer framträ-
dande i och med 1969 och 1980 års läroplaner för grundskolan.308 
Sakkunniga ansåg på 1970-talet att arbetsområdesfokuserad un-
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dervisning var en förutsättning för att integrera historieämnet med 
andra ämnen, främst de samhällsorienterande, i de lägre årskurser-
na.309 Det fanns dock ett motstånd hos sakkunniga som granskade 
historieläroböcker. Dessa sakkunniga hade ett särskilt förhållande 
till historieämnet, antingen som lärare i historia eller som historiker, 
det senare särskilt när det gällde gymnasiets läroböcker.

Kombinationen av ämnesintegrering och mindre tid till ämnet 
historia på vissa gymnasielinjer användes som argument för att för-
lägga vissa avsnitt, främst modern historia om Sverige och Norden,310 
till andra ämnen, främst samhällskunskap. Förlag och sakkunniga 
var dock inte överens om denna konstruktions betydelse för ämnet 
historia. Medan en förlagsrepresentant tyckte att historia inte var 
ett ”isolerat ämne utan ett av flera orienteringsämnen” menade en 
av läroboksnämndens sakkunniga att sammanhangen var andra i 
samhällskunskapen där framställningen var (och borde vara) funk-
tionell och inriktad på hur samhället fungerar. Historieämnet var å 
sin sida inriktat på hur olika samhällsfunktioner vuxit fram och på 
vilka sätt de kunde ha varit annorlunda.311

Det var inte på något sätt ett enhetligt motstånd mot tematise-
ringen och det ämnesöverskridande arbetssättet som framträdde 
i de sakkunnigas utlåtanden. Särskilt på 1980-talet sågs ofta äm-
nesöverskridande ansatser som en förutsättning för att uppfylla 
de ”fördjupade kunskapskraven”, och flera sakkunniga vände sig 
emot försök att skapa ”ämnesbundna” läromedel för användning i 
1980-talets högstadium.312

Redan på 1960-talet hade det lanserats en del ämnesintegrerade 
läroböcker för låg- och mellanstadiet. De fick ett blandat mot-
tagande av sakkunniga, vilket kan sägas antyda att dessa hade en 
viss förankring i det ämnessegregerade. Precis som med förlagens 
inställning till arbetsområdena på 1970-talet föreföll mottagandet 
av de ämnesintegrerade läroböckerna för låg- och mellanstadiet på 
1960-talet ha avslöjat hur hårt knuten viss kunskap kan vara till ett 
visst ämne. Sakkunniga kategoriserade nämligen stoffet efter gängse 
ämnesgränser och jämförde utrymmet för de olika ämnena i olika 
böcker. Ämnesdiskursen utmanades av en mer holistisk diskurs, 
men motståndet lät inte vänta på sig och det fick formen av tydliga 
ämnesanknutna kvantifieringar.
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Läroboken är avsedd att ge möjligheter till större integrering mellan 
geografi, naturkunskap, samhällskunskap och historia. […] Om man 
försöker spalta upp stoffet på de olika ämnena, har geografi och 
naturkunskap fått det största utrymmet. Historia har fått betydligt 
mindre plats och samhällskunskapen har behandlats i några korta 
avsnitt. Avvägningen förefaller rimlig.313

Den sakkunnige spaltar upp det ämnesintegrerade läromedlet i 
ämnen. Sett ur ett historieämnesperspektiv ansåg sakkunniga att 
de ämnesintegrerade läroböckerna ibland blev svåra att följa kro-
nologiskt eftersom de kunde vara geografiskt upplagda: historiskt 
stoff sprängdes in i de geografiska avsnitten och förklarade vad de 
behövde förklara där, men eleverna ansågs inte få någon historisk 
helhet. Samtidigt kunde författarna göra sig skyldiga till att skriva 
läroböcker som var ämnesintegrerade till namnet men där stoffet 
delades upp på olika kapitel, ett för geografi, ett för historia och så 
vidare.314

Även rena historiska läroböcker skrevs för att kunna användas 
i integrerad undervisning i grundskolan på 1960-talet, vilket sak-
kunniga beskrev i gillande ordalag. Framför allt var det när möj-
ligheter till ämnesintegrering fanns som läromedel sågs som ”väl 
genomtänkta, klart progressiva och ur rent pedagogisk synpunkt 
instruktiva och effektiva”.315

Särskild granskning i anslutning till Lgr 62 och Lgr 69
När grundskolan lanserades 1962 anhöll skolboksförlagen om att 
tidigare godkända läroböcker (för främst folkskolan, enhetsskolan 
och realskolan) skulle föras upp på listan över godkända läroböck-
er för grundskolan. Detta ansåg dock inte nämnden vara förenligt 
med dess uppdrag. I anslutning till vad många granskare redan hade 
framhållit angående förenklade omarbetningar av läroböcker för nya 
stadier och skolformer ansåg läroboksnämnden inte ”att den nya 
obligatoriska skolan är betjänt av ett opåsett tillskott av läroböcker 
skrivna för andra skolformer”.316

Förlagen måste ha insett problemen med att överföra befintli-
ga läroböcker i historia till grundskolan med tanke på att bara en 
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egentlig lärobok och två historiska atlaser föreslogs för användning i 
grundskolan. Alla tre godkändes av läroboksnämndens sakkunnige, 
med ett mycket kort konstaterande om att böckerna ”kan använ-
das i grundskolan”.317 De problem som enhetsskolans införande 
och förkortningen av realskolan hade medfört uteblev alltså i stor 
utsträckning vid grundskolans införande tack vare att förlagen fö-
refaller ha insett att det behövdes helt nya läroböcker.

I början av 1970-talet genomfördes en granskning av äldre läro-
böcker för att avgöra om de kunde användas i grundskolan enligt 
den nya läroplanen Lgr 69.318 Eftersom Lgr 69 innebar avsevärt 
mindre förändringar än införandet av en helt ny skolform 1962, 
var förlagen mer angelägna om att få sina äldre läroböcker godkän-
da för användning även efter 1970. Bland problemen fanns dock 
arbetsområdessystemet samt det ökade kravet på samlade studier i 
orienteringsämnena. Det gjorde att läroboksnämnden satte bäst-
föredatum på flera böcker – de sattes upp på läroboksförteckningen 
med en tidsbegränsning.319 De ekonomiska bördorna för förlagen 
var uppenbara: de hade tryckt stora upplagor som inte skulle kunna 
användas, och de inkom med förfrågningar till nämnden om det 
gick att tillföra ändringar i form av supplement.320 Det hände också 
att läroboksförlag drog tillbaka en ansökan om att få en ny upplaga 
uppförd på läroboksförteckningen om de hade många exemplar av 
en äldre upplaga kvar, för om en ny upplaga, skriven särskilt för 
den nya läroplanen, uppfördes på läroboksförteckningen skulle den 
gamla bli omöjlig att sälja.321

Läroboksnämnden var relativt restriktiv med att låta läroböcker 
som inte var skrivna för att användas med den nya läroplanen vara 
kvar i grundskolan efter 1970. Kanske ledde det till en större likrikt-
ning av läromedlen än vad läroplansförfattarna hade förutsett. Ett 
vanligt argument mot att godkänna äldre läromedel, som sakkunniga 
och läroboksnämnden åberopade var att läroböckerna inte var dis-
ponerade efter arbetsområden, eller i vart fall inte efter rätt arbets-
områden. Ett förlag som hade svårt att acceptera detta påpekade att 
läroplanen beskrev ett antal exempel på arbetsområden som kunde 
behandlas i historieämnet eller ämnesöverskridande, men att det 
inte fanns något krav på att just dessa arbetsområden skulle ingå i 
undervisningen.322 När läroböckerna som hade omarbetats enligt Lgr 
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69 kom ut på marknaden under de första åren av 1970-talet följde 
de, som redan påpekats, närmast till punkt och pricka de exempel 
som fanns i läroplanen.323 Det är inte en vågad gissning att det hade 
kunnat se annorlunda ut utan den statliga förhandsgranskningen, 
att förlagen valde att använda de arbetsområden som angavs som 
exempel i läroplanen för att dessa hade störst chans att gå igenom 
granskningen utan anmärkning.

Ett förslag från förlagens sida var att äldre läroböcker skulle 
kompletteras med en ”arbetsområdesguide” för att bättre överens-
stämma med intentionerna i Lgr 69.324 Det förekom att rubriker i 
läroböckerna ställdes upp i tabeller för att visa vilket av exemplen 
på arbetsområden i Lgr 69 som varje kapitel svarade mot.325 De sak-
kunniga var dock skeptiska till den typen av lösningar eftersom de 
ansåg att de riskerade att konservera en äldre typ av undervisning:

Om de gamla läroböckerna skall kompletteras med den här boken 
[arbetsområdesguide i form av studieblad] är risken att den nya 
Lgr:s intentioner aldrig slår igenom i undervisningen. Studiebla-
den kommer att användas när det blir tid över. Lärarna frestas att 
hoppa över ställningstaganden kring undervisningsformerna och 
arbetssätten, målanalyser och utvärderingar och istället arbeta med 
lärarstyrd undervisning, där samtliga elever gör samma kurser.326

Jag vill hävda att den typ av förändring av läroböckerna som det talas 
om i dessa fall kan betraktas som en del i en betydande diskursiv 
utmaning som inte bara rörde pedagogiska frågor och övergripande 
didaktiska spörsmål utan historieämnets själva karaktär. Det är en 
förändrad syn på diskursen historia som kommer till uttryck: från 
ett humanistiskt bildningsämne till ett samhällsvetenskapligt ämne 
som kan utgöra en stödfunktion för en mer holistisk kunskapssyn, 
fast förankrad i nuet.

En aktiv elevroll och en passiv lärarroll?
Den ”nya” aktiva elevroll som skrevs fram i läroplanernas allmänna 
delar från och med 1950-talet kom att få avgörande betydelse för talet 
om historieläroböcker i den statliga förhandsgranskningen. Föränd-
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ringsprocessen gick delvis längre än till ett större fokus på elevernas 
eget arbete med redan färdiga uppgifter och mot en undervisning 
där eleverna långt ner i åldrarna också skulle uppmanas att själva ta 
ansvar för sitt lärande och skapa sina egna uppgifter. Detta låg i linje 
med den pedagogiska vetenskapens starka tilltro till individualiserad 
undervisning, som i någon mån byggde på att eleverna arbetade 
själva.327 Individualiserad undervisning, i betydelsen undervisning 
som tar sin utgångspunkt i den enskilde eleven och inte i eleverna 
som kollektiv, skrevs fram relativt tydligt i de allmänna delarna av 
1962 och 1969 års läroplaner för grundskolan. Det fanns uttryck 
som satte individen i centrum redan i början av 1900-talet, med 
inspiration hämtad från reformpedagogiken i new education-rörel-
sen.328 Förändringen mot mer eget elevarbete utgjorde således ingen 
vändpunkt, utan ska ses som en accelererande process där ”den nya 
elevrollen” uppfattades som ny i mer än två decennier.329

Det har hävdats att den elevcentrerade pedagogiken har en tydlig 
koppling till utvecklingspsykologi i Jean Piagets anda. Sett i ett längre 
historiskt perspektiv kan det hävdas att elevcentrerad undervisning 
grundar sig i uppfattningen att det är viktigt för inlärningen att 
undervisningen är individualiserad och självinitierad och tar stor 
hänsyn till barnens behov, lek, autonomi och valfrihet.330

En av Statens läroboksnämnds mer flitigt använda sakkunniga, 
Karl Larsson, skrev flera artiklar i olika skolrelaterade tidskrifter 
under 1930-, 1940- och 1950-talen, där han bland annat lyfte fram 
något han kallade ”laborativ historieundervisning”.331 Han härledde 
idéerna om en mer övningsbetonad metodik till idéer som hade lagts 
fram vid Krigsakademien redan i det tidiga 1800-talet,332 och som 
kom att diskuteras inom den stora skolkommissionen 1828. Där 
stötte dessa idéer dock på motstånd från bland andra Erik Gustaf 
Geijer, som menade att historien är en berättelse som inte kan bli 
mer åskådlig genom något annat än sin egen klarhet och sitt eget 
sammanhang.333 Den här diskussionen kan betraktas som ett uttryck 
för en motsättning mellan ett nyhumanistiskt ideal som framhöll 
fördjupad bildning och ett mer utilitaristiskt präglat sätt att se på 
historieundervisning, där historien skulle vara nyttig ur moralisk 
synpunkt. Den kopplingen gjorde också Larsson, men han såg en 
renässans för arbetsskolebetonad undervisning i historia (med mer 
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eget elevarbete), i förening med det traditionella berättandet. Arbets-
skoletanken sågs som en anglosaxisk nyhet i debatten på 1940-talet, 
något som Larsson menade bortsåg från en diskussion som bottnade 
i ”svensk pedagogisk tradition”.334

En aspekt av denna debatt som tydligare kan kopplas till Statens 
läroboksnämnds verksamhet var att det självständiga arbetet i his-
toria hämmades av att läroböckerna i för stor grad präglades av de 
stora berättelserna. Odhner och Grimberg hade – i Geijers anda – 
satt agendan för läroböckernas diskursordning, och vissa debattörer 
tyckte att det drog ut på tiden att få till stånd en förändring och att 
”det självständiga arbete […] som det så länge talats om men som i 
allt för liten utsträckning kunnat förverkligas” behövde få genomslag 
också i historieämnet.335

Ganska ofta kallades den diskurs som gav upphov till en föränd-
rad och mer aktiv elevroll ”modern inlärningspsykologi” i lärome-
delsgranskningens sakkunnigutlåtanden.336 Det fanns i vissa fall en 
uttrycklig diskussion om begreppen ”elevcentrerad” och ”utveck-
lingspsykologi”, vilket tyder på att det inte rådde konsensus om det 
positiva i den utveckling de sakkunniga kunde se.337 Det framgick 
att inte alla sakkunniga var bevandrade i pedagogiska frågor, och 
den utvecklingspsykologi som lyftes fram var nog inte särskilt teo-
retiskt homogen utan grundade sig i allt från Rousseau, Fröbel och 
Herbart till Dewey och Piaget.338

Redan i början av 1950-talet kunde en förändring skönjas i sak-
kunnigutlåtandena, där det började talas om en ”arbetsskolebetonad” 
eller ”laborativ” undervisning med mycket elevcentrerat arbete, både 
i grupp och individuellt. Det talades om en ”ny” elevroll som skulle 
innebära att eleverna krävde mer individualiserade arbetssätt.339 
Denna tidiga debatt kan illustreras med ett fall då läroboksförfat-
tare gick i en annan riktning och den diskussion som följde inom 
ramen för förhandsgranskningen. Gunnar Anders lärobok Historia 
för den treåriga realskolan från 1958 saknade arbetsuppgifter för 
självständigt arbete. Sist i boken under rubriken ”Till läraren” angavs 
förklaringen: tiden skulle inte räcka till för individuella uppgifter, 
och lärare som gärna arbetade med arbetsuppgifter hade redan en 
uppfattning om vilka arbetsuppgifter som kunde betraktas som 
fruktbara.340 Statens läroboksnämnds sakkunnige höll inte med, 
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och hänvisade till att elevrollen hade förändrats och i framtiden 
skulle förändras än mer: 

Undervisningsmetodiken har gått och kommer ännu mer att gå 
i den riktning att eleverna får brottas med ett material och ur 
detta på egen hand eller i grupp arbeta fram vissa lösningar. Tid 
till detta måste finnas likaväl som till kursivläsning, bildvisning 
och läxförhör. Här får heller inte åberopas vad lärare med särskilt 
intresse för arbetsuppgifter kan åstadkomma. Det gäller också att 
väcka ett sådant intresse och att ge de unga nya, oerfarna lärarna 
uppslag och vägledning.341

Två olika konstruktioner av läraren framträder: läroboksförfattaren 
ansåg att lärarna hade ett arbete att göra i frågan om elevarbete och 
att lärare inte behövde mer instruktioner, medan den sakkunnige 
ansåg att de lärare som inte hade något intresse av mer elevaktivitet 
behövde tydliga instruktioner för en sådan undervisning. Liknande 
resonemang fördes av andra sakkunniga när det gällde lärare som 
inte verkade vilja förändra lärobokskonceptet för att underlätta en 
undervisning som byggde på elevernas egna arbete.342 Den här ty-
pen av resonemang angående undervisningsmetodiken hänvisade 
också ofta tillbaka till 1946 års skolkommissions betänkande och 
framtida läroplaner, inte till gällande läroplan.343 Det är svårt att 
inte ge de sakkunniga rätt i att elevaktivt problemlösande kom att 
bli dominerande, om det inte redan var det.

Att den förändrade elevrollen tvingade fram en förändrad lärar-
roll utmanade dominerande diskurser, men det fanns ett tydligt 
försvar för lärarens fortsatta huvudrollsinnehav i klassrummet och 
för den ”traditionella” läroboken. En sakkunnig menade 1950 att 
arbetsuppgifterna i den granskade läroboken visserligen var ”väl-
gjorda, roliga och icke sällan originella”, men det fanns en risk för 
att läraren skulle marginaliseras: ”Kanske borde det dock anmärkas, 
att [arbetsuppgifterna] framför allt bör tjäna som incitament för lä-
rarens egen uppfinningsförmåga, vilken ju i all aktivitetspedagogik 
måste vara den huvudsakliga impulsgivaren.”344

Läroböcker med tydliga elevcentrerade inslag omtalades tidigt 
som ”moderna” läroböcker. Arbetsuppgifter ”i modern mening” 
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ansågs inte kunna läggas till i befintliga läroböcker utan avsevärda 
omstruktureringar. Sakkunniga kunde ifrågasätta försöken att få en 
lärobok med tydliga berättande ambitioner och minnesövningar (en 
”traditionell” lärobok) att framstå som modern:

[Arbetsuppgifternas] besvarande syftar som regel inte längre än till 
referat av eller exempel ur den närmast föregående texten. Det hade 
varit önskvärt med också verkliga arbetsuppgifter, vid vilkas lösande 
eleverna fått använda penna, papper och hjärna samt eventuellt visst 
källmaterial utanför läroboken. Om sådana arbetsuppgifter givits 
skulle läroboken i ett väsentligt stycke framträtt moderniserad och 
själv konkretiserat förordets förståelse för ”den gruppundervisning 
som bedrives i den moderna skolan”.345

I det här citatet utkristalliseras en kvalificering av begreppet ”ar-
betsuppgifter”. Det fanns ”verkliga arbetsuppgifter”, som eleverna 
löser med penna, papper och hjärna och som är en förutsättning för 
undervisning i en ”modern” skola, och implicit alltså arbetsuppgifter 
som bara syftar till minnesträning och hör till den ”traditionella” 
skolan. Vidare innebär ett förespråkande av den typ av ”verkliga 
arbetsuppgifter” som beskrivs att större utdrag ur källor behövs, 
på bekostnad av berättandet, och när författare valde ”metoden att 
göra fylliga utdrag ur källorna för att härigenom få fram material 
som eleverna självständigt kan arbeta med” sågs det som mycket 
positivt i början av 1960-talet.346

”Läroboken” hade på 1960-talet fortfarande en tydlig betydelse. 
Den skulle innehålla ett narrativ, och de ”verkliga” arbetsuppgifter 
det talades om kunde därför ta sin utgångspunkt i bredvidläsnings-
böcker med långa källutdrag, vilket bevarade läroboken som en 
produkt som kändes igen. Skillnaden mellan verkliga arbetsupp-
gifter och minnesträning kunde kopplas till kravet på att eleverna 
skulle tvingas att gå utanför läroboken för att lösa uppgifterna. 
Förutsättningen för att en lärobok skulle betraktas som ”modern” 
var att litteraturanvisningar för att klara arbetsuppgifterna fanns 
med i själva läroboken.347 I vissa sakkunnigutlåtanden lyftes dock 
fram att läroböckerna borde innehålla allt material så att eleverna 
inte behövde söka sig till andra källor.348 Här fanns en betydande 
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diskrepans i synen på hur den ”nya” läroboken skulle se ut i förhål-
lande till den ”nya” elevrollen.

När både en ny grundskola och en ny gymnasieskola hade lan-
serats vid slutet av 1960-talet var synen på historieämnet tydligt 
färgad av de övergripande skrivningarna i läroplanerna och en mer 
allmän syn på lärande. Många av de nya sätten att se på ämnesun-
dervisningen kunde kopplas till begreppen ”arbetsuppgifter” och 
”självverksamhet”,349 och de förknippades med en särskild upp-
fattning om ämnet.

Hur skall enligt författarna […] självverksamhet ske så som boken 
nu ser ut? Ingen arbetsuppgift ger eleverna en ledtråd i läsandet av 
boken, utan de kommer att läsa rakt igenom och inlära vissa fakta. 
Men vilken inställning får då eleverna till ämnet?350

I stället för att fokusera på vad det faktiskt stod i läroboken kopp-
lades den förmodade inställningen till ämnet till arbetssättet och 
möjligheterna till ”självverksamhet”. Här märks också en skillnad 
mellan att ”läsa historia” och att ”göra historia”; den sakkunnige 
ansåg att historia skulle ”göras” i större utsträckning än boken tillät.

Precis som på 1950-talet kommenterade läroboksförfattarna ele-
vernas självverksamhet i det nya gymnasiet och menade att konkret 
utformade anvisningar för självverksamhet ”vore att överpedagogisera 
framställningen”.351 Författare och granskare såg inte på självverk-
samheten på samma sätt, framför allt vad gällde lärarnas roll i den. 
Skulle eleverna kunna arbeta självständigt med endast läroboken 
som redskap, eller behövde inte läroböckerna påverkas av den nya 
elevroll som förändrade läroplaner hade fört fram i någon högre 
grad? Lärarna kunde skapa förutsättningar för elevaktivitet även med 
hjälp av ”traditionella” läroböcker. Bakom denna diskussion låg olika 
uppfattningar om vad självverksamhet var och följaktligen om hur 
den borde bedrivas, men också olika konstruktioner av elever och 
lärare. Det förefaller ha funnits en oro inför elevernas förväntade 
oförmåga att följa utvecklingen mot en ny sorts undervisning utan 
läroböcker som tydligt talade om vad som förväntades av dem, och 
över att lärarna inte skulle kunna leda eleverna rätt utan att stödja 
sig på läroboken.
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Det går inte – även om det ofta görs – att säga något enkelt om 
lärares status eller ”synen på lärarna” i olika tider, eftersom lärare 
har olika situation och status i olika skolformer och i olika delar 
av landet. ”Synen på lärarna” är överlag mycket komplex, så även i 
sakkunnigutlåtanden om läroböcker. Det fanns (och finns) en upp-
fattning om att lärare är kompetenta och kvalificerade att bedriva en 
givande och god undervisning utan övertydliga direktiv, men även 
en uppfattning om att lärarnas verksamhet måste detaljstyras för att 
utmynna i en bra, rättvis, jämlik och givande utbildning för eleverna.

När det gäller hur diskussionerna om läroböcker konstruerade 
”läraren” fanns kanske främst en omsorg om lärarnas arbetsbörda: 
läroboken ansågs utgöra lärarens främsta stöd för att kunna bedriva 
en god undervisning med en rimlig arbetsinsats.352 Det fanns dock i 
vissa sakkunnigutlåtanden ett stråk av misstro mot lärarens förmåga 
att leda undervisningen, alternativt ett motstånd mot den form av 
pedagogik som gick ut på att låta läraren förklara stora delar av his-
toriska förlopp i stället för att låta eleverna läsa om dem i läroboken. 
En ”aktiv lärarinsats” kunde på 1970-talet ses som något negativt, 
och i vissa fall ansågs att lärarna i genomsnitt inte var skickliga nog 
för att skapa sammanhang i läroböcker som inte hade tillräckligt 
mycket faktastoff: ”Det krävs en mycket skicklig lärare för att ge 
eleverna sammanhang i de starkt avkortade skildringar boken ger.”353 
Den underförstådda uppfattningen var att eleverna var förmögna att 
skapa dessa sammanhang ur en lärobok med ingående skildringar. 
Samtidigt figurerade kategorin ”progressiva lärare” i sakkunnigas 
utlåtanden kring 1970. Denna kategori lärare ansågs förvisso vara 
kapabla att leda en undervisning med större inslag av elevaktivitet, 
men inte utan stöd i läroböckerna.354

Förlagen kunde lyfta fram lärarinsatsen och dess betydelse i sin 
kritik av sakkunniga som inte förväntade sig någonting av läraren 
och framhålla att läromedlen ”inte har som målsättning att vara ett 
självgående material utan […] att läraren gör en aktiv insats”.355 Det 
fanns också en parallell uppfattning om att lärobokens roll hade 
blivit mer undanskymd och att det ställde högre krav på läraren: 
”Lärarens roll är synnerligen viktig, medan läroboken fått en mera 
undanskymd plats i dagens undervisning [1976]. Det ankommer 
på honom – särskilt den fackkunnige ämnesläraren på högstadium 
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och gymnasium – att komplettera texten och sätta den i dess rätta 
relation till det dagsaktuella stoffet.”356

Sakkunniga kunde kritisera den nya elevrollen och den icke- 
lärarledda arbetsmetoden, att det inte fanns utrymme för några 
lärarledda inslag alls i de omfattande lektionsplaneringar som kom 
ut på marknaden efter Lgr 69. I början av 1970-talet pekade sak-
kunniga på vilka problematiska konsekvenser tolkningarna av de 
gällande läroplanerna hade fått för läroböckerna:

Det har under [gransknings]arbetet känts som det på något sätt skulle 
vara att utdela en dödsdom över hela historielärarkåren att godkänna 
ett läromedel som reducerar lärarens roll till enbart verkmästarens, 
till den som startar och kontrollerar arbetet, men som aldrig samlar 
eleverna till någon egen – självproducerad – undervisning. […] För 
egen del har jag svårt att acceptera en sådan utveckling, men jag 
kan å andra sidan inte förneka att det just är den typ av läromedel 
som jag granskat, som framstår som något av ett ideal, när man 
studerar den nya läroplanen för grundskolan. […] Måste varje lä-
rare alltigenom bli slav under de självinstruerande läromedlen?357

Med tanke på 2010-talets fokusering på 1990-talets reformer i dis-
kussioner om lärarnas upplevda deprofessionalisering kan det finnas 
anledning att understryka den farhåga som denna läromedelsgrans-
kare såg i början av 1970-talet.358 Samtidigt ska inte detta uttalande 
tolkas som att det fanns en enhetlig syn på lärarnas deprofessio-
nalisering redan 1971. Det är dock värt att notera att läroboken, 
samtidigt som den singulära berättelsen tappade auktoritet, i detta 
sakkunnigutlåtande framstår som något som styrde undervisningen; 
inte tillsammans med lärarna, utan i stället för dem.359 I den här 
retoriken förblev läroboken den viktiga och oundgängliga text den 
varit, samtidigt som metodiken som förespråkades egentligen inte 
krävde någon lärobok alls. Sakkunniga ville att eleverna skulle kunna 
vända sig till läroboken för att få alla svar, trots att eget arbete inte 
förutsätter att det är just läroboken som ska användas. Undervis-
ningen skulle enligt dessa sakkunnigutlåtanden i princip fortsätta 
att vara läroboksstyrd, men med en helt annan typ av lärobok. Detta 
accentuerades under 1980-talet:



en av staten godkänd historia

102

Läroboken innehåller inga frågor eller andra arbetsuppgifter för 
eleverna. Detta måste ses som en brist i uppläggningen. Lärare 
och elever behöver hjälp och idéer för bl a utformningen av egna 
tema- och fördjupningsarbeten. Författarna kan inte förutsätta att 
det finns ekonomiska medel i skolorna till annat arbetsmaterial än 
basläromedlet i ämnet.360

Även i detta citat tillmäts läroboken en stor betydelse som styrande 
och central i undervisningen. Det är kanske något av en paradox med 
tanke på lärobokens förmodat minskande auktoritet under 1970-ta-
let, men det visar att synen på läroboken är mycket mångfacetterad.

Detta sätt att diskutera läromedel understryker förhandlingska-
raktären i läromedelsgranskningen. Den handlade inte endast om att 
utvärdera hur väl ett läromedel överensstämde med intentionerna i 
läroplanen, utan de sakkunniga utvärderade också läromedlen utifrån 
vad de ansåg kunde fungera i skolan, alldeles oavsett om det gick i 
linje med läroplanens intentioner eller inte. Läroplansutvecklingen 
påverkade på ett påtagligt sätt diskussionen, men läroböckernas dis-
kursordning stod i någon mån fri från läroplanernas diskursordning.

Med tanke på kraven på ämnesintegrering som framkom i läro-
planerna för grundskolan och gymnasieskolan på 1960-talet kan 
dock inte fokuseringen på elevernas eget arbete ses som en övergång 
från socialisering till individualisering. Snarare kan den tolkas som 
att fokus flyttades från en kulturarvssocialisering till en socialisering 
kopplad till samtidens behov av medborgare som kan samarbeta, 
ta egna initiativ och använda historia för att förstå samhällets olika 
funktioner.

Elevernas studiebegåvning
Kombinationen av ”en skola för alla” och en ”ny elevroll” ställde 
krav på att elever kunde arbeta självständigt utifrån sina egna förut-
sättningar. Framför allt i och med enhetsskolans och grundskolans 
införande kom en tydlig fokusering på elevernas studiebegåvning 
att framträda i sakkunnigutlåtanden om läroböcker i historia. Lä-
roböcker som hade ett stort inslag av arbetsuppgifter ansågs behöva 
vara både utmanande för de mest studiebegåvade eleverna och sam-
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tidigt motiverande för elever som inte ansågs ha den begåvningen. 
Sakkunniga var kanske främst måna om de ”svagare” eleverna och 
tyckte i flera fall att arbetsuppgifterna var väl ambitiösa och endast 
avsedda för elever som var mycket intresserade av historia och dess-
utom hade någon form av fallenhet för ämnet. De menade att läro-
boksförfattarna skapade alltför omfattande uppgifter, som kanske 
snarare speglade deras eget intresse för historia än var ämnade att 
väcka detta intresse hos (de ”svagare”) eleverna:

Ibland vill man kanske fråga sig, för vilka dessa uppgifter närmast är 
avsedda. Flera av dem lämpar sig enligt min uppfattning endast för 
de mest studiebegåvade eleverna och de svagare blir missgynnade, då 
frågeställningarna torde ligga över deras horisont. Några uppgifter 
är så omfattande, att de närmast får karaktären av ”enskilt arbete”. 
Den hårt ansträngde gymnasisten av idag hesiterar troligen inför 
uppgiften att studera skildringen av Jeanne d’Arc hos Schiller, Shaw 
och Stolpe och jämföra denna med en vederhäftig framställning i 
en större världshistoria.361

När arbetsuppgifterna slog igenom på allvar på 1960-talet var det 
viktigt för de sakkunniga att arbetsuppgifterna var differentierade 
och inte avsedda för alla. Några diskussioner gällde hur realskole-
böcker skulle omvandlas till böcker för enhetsskolans högstadium, 
framför allt hur läroböckerna skulle utformas för att möta de, jäm-
fört med realskoleelever, förmodat ”svagare” elever som förväntades 
läsa i enhetsskolan:

Ibland har de abstrakta partierna och teoretiska genomgångarna 
betecknats som grundkurs medan den mera konkreta belysningen 
fått överkursmarkering. Så har t.ex. kapitlen om Fredrik II och 
Katarina II […], som till sitt innehåll är konkret berättande och 
därför relativt lättillgängligt för den odifferentierade klassens sva-
gare elever överkursmarkerats. Detta medan upplysningens teori 
[…] i all sin abstraktion presenterats som grundkurs. […] Att jag 
stannat vid problemet grundkurs–överkurs beror på att jag tror att 
just detta problem framdeles kommer att bli av stor betydelse vid 
utformningen av läroböckerna för enhetsskolans högstadium.362
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Diskussionen om grundkurs och överkurs blev mycket riktigt påtaglig 
i anslutning till frågan om eleverna i enhetsskolan kontra elever-
na i folkskola/realskola, och uppdelningen mellan grundkurs och 
överkurs fanns inskriven i styrdokumenten för enhetsskolan samt 
i 1960-talets läroplaner för grundskolan men var väsentligt nedto-
nad i 1980 års läroplan.363 Det ifrågasattes huruvida läroböcker för 
enhetsskolans högstadium skulle ge enhetsskolans ”mera begåvade 
elever” lika goda möjligheter att lyckas i gymnasiet som realskolans 
elever: ”Dessa elever måste få en lika god start som deras kamrater 
erhåller efter genomgången realskolekurs.”364

Att anpassa undervisningen i enhetsskolan till både elever som skulle 
gå vidare till gymnasiet och elever som skulle ut i arbetslivet ansågs vara 
särskilt viktigt, och samtidigt något som läroboksförfattare slarvade 
med. Diskussionen gällde i huvudsak frågan om vilken metodik som 
skulle tillämpas i enhetsskolan: folkskolans eller realskolans?

Det är rent av svårt att f.n. skriva läroböcker för enhetsskolans 
högstadium. Samma blir naturligtvis förhållandet även för den 
treåriga realskolan. Man har nämligen ännu inte så stor erfarenhet 
att bygga på – i all synnerhet då samma framställning måste gälla 
för alla elever – även om de ämnar sig till 9g. […] Det får inte bli 
så, att den femåriga realskolans läroböcker överförs till enhetsskolan. 
Folkskolans läroböcker – inte minst i historia – har från mitten av 
30-talet förbättrats.365

Problemet att historiekursen skulle passa för alla i och med enhets-
skolans införande kvarstod när grundskolan lanserades. Att skapa 
förutsättningar för alla att klara historiekursen samtidigt som det, 
enligt föreställningen om ett sådant behov, fanns en vilja att låta de 
som skulle vidare till gymnasiet få vad de tidigare hade fått i realskolan.

[Grundskolan kommer säkerligen] att arbeta under andra förhål-
landen än nu och med ett material med större differenser i intel-
lektuellt hänseende än vi är vana vid i folk- och enhetsskolor. Man 
får ta hänsyn till att här också möter elever med större intresse för 
orienteringsämnena än nu. Här föreliggande läroboksarbete är 
väl lämpat att tillgodose dessa elevers läggning utan att de svagare 
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begåvningarna känner sig tillbakasatta. Det blir en differentiering 
inom klassens ram.366

Detta fick konsekvenser för mellanstadiets läroböcker. Uppfattningen 
om olika undervisningsstoff för olika elever fortlevde i produktionen 
– och granskningen – av läroböcker. Om en omskriven lärobok för 
grundskolans mellanstadium skrev en sakkunnig: ”Stoffet är upp-
delat i grundkurs och en mycket diskret markerad överkurs, vilket 
ger möjlighet för läraren att fritt förfoga över kursuppläggningen.”367

Läroboken lyftes fram som ett generellt problem i förhållande till 
differentieringen i alla ämnen i Lgr 62: ”Erfarenheten visar […] att 
grundkursens omfattning inte sällan direkt bestäms av den använda 
lärobokens innehåll. Häri ligger en fara för att den gemensamma 
delen av kursen blir mera betungande än vad som avsetts eller är 
lämpligt.”368 Det talades på 1970-talet om en ”bild-minimikurs” 
(baserad på mycket lite text och mycket bilder) för de ”allra svagas-
te”, som inte förväntades klara ens grundkursen.369

Svårighetsgraden på arbetsuppgifter – och hela läroböcker – be-
handlades under 1960-talet som en ödesfråga relaterad till föränd-
ringar i skolformer (en skola för alla) och förändringar i undervis-
ningsformer (mer eget elevarbete). En del böcker ansågs helt enkelt 
vara för svåra för att möta behoven i klasser där det fanns ”svagpres-
terande” elever, särskilt när läroboken ansågs behöva stå för sig själv, 
i en skola där alla elever förväntades kunna arbeta självständigt:

Enligt min uppfattning är boken alldeles för svår. Många gånger 
blir språket lindrigt sagt tungt. […] Författarna har både språk-
ligt och innehållsmässigt övervärderat eleverna. Nu måste lärarna 
förklara både innehåll och språk. Eleverna klarar inte av att läsa 
boken på egen hand.370

Arbetsuppgifter nivågrupperades och i denna gruppering kom grupp-
arbetestanken in: författare och sakkunniga såg en möjlighet att 
få alla att klara mer avancerade uppgifter genom att göra dem till 
grupparbeten. När arbetsuppgifterna inte differentierades i baskurs 
och överkurs lyftes problematiken fram av sakkunniga.371

Grupparbeten som lösningen på problemet att få med alla elever 
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på mer omfattande och svåra uppgifter kunde kritiseras av sakkun-
niga på grund av att uppgifterna upplevdes gripa över för stora ana-
lytiska poänger baserat på begränsade förkunskaper och begränsat 
material. Sakkunniga upplevde att eleverna förväntades diskutera 
svåra frågor utan att ha tillgång till mer än korta källutdrag eller 
korta påståenden:

En stor del av utrymmet i läroboken upptas av texter för analys och 
diskussion. […] Tyvärr är många utdrag så stympade att det blir 
svårt att kunna diskutera med dem som utgångspunkt. […] Det 
är mycket farligt att släppa loss en diskussion, när de diskuterande 
inte vet vad de skall diskutera. Det är då vi får det stora tyckandet 
i grupperna, där den mest slagfärdiga eller viljestarka vinner efter-
som de övriga ingenting har att komma med. De saknar fakta att 
bygga upp en åsikt på.372

Den typ av uppgifter som den sakkunnige här argumenterar emot 
kan ha tillkommit för att skapa förutsättningar för eleverna att träna 
på argumentation i demokratiska samtal, helt i enlighet med rådande 
utbildningsdiskurs. Den sakkunnige ser det, med utgångspunkt i 
tron på rationellt tänkande, som ett problem att om eleverna för-
väntas tycka saker utan tillräckliga fakta så kommer den ”starkaste” 
eleven att vinna diskussionen, utan kunskaper i historia. Kunskaper i 
specifika ämnen ställdes mot mer generiska färdigheter som eleverna 
förväntades förvärva, som att argumentera för en åsikt. Går det att 
föra en initierad diskussion utan att först kunna allt om det som 
debatteras?373 Frågan sätter fokus på förhållandet mellan arbetsfor-
mer och innehåll och den debatten är levande ännu på 2000-talet.

Från 1960-talets mitt till slutet av undersökningsperioden ansåg 
de sakkunniga ofta att arbetsuppgifterna i läroböckerna var för inrik-
tade på att eleverna skulle lära in fakta, och att eleverna endast fick 
träna upp sin minnesförmåga genom att lära stoff utantill, i stället 
för att utveckla deras studieteknik och förmåga till självständigt 
arbete. Sakkunniga uttryckte i vissa fall förvåning över att många 
frågor formulerades som ja-och-nej-frågor.374 När läroboksförfattare 
försvarade frågor som sakkunniga tvärtom hade upplevt som för 
svåra kunde de på samma sätt lyfta fram historieämnets betydelse 
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och förhållandet mellan faktakunskaper i ett ämne och de färdig-
heter ämnet kunde ge: ”Vad är historia och historieundervisning 
egentligen? Det är otillfredsställande att enbart lära eleverna återge 
uppräknade fakta.”375

Eleverna konstruerades som ”svaga” eller ”studiebegåvade”. Mellan 
dessa grupper fanns en underförstådd ”normal” elev. Grupparbetet 
sågs som ett sätt att få de begåvade att höja nivån för alla och väcka 
de ”svaga” elevernas intresse. Balansen mellan vad som kunde tänkas 
vara intressant och givande för å ena sidan de ”svaga” och å andra 
sidan de ”studiebegåvade” stod under förhandling. De sakkunniga 
förefaller ofta ha ansett sig stå på de ”svaga” elevernas sida, och de 
stod på så vis för ett motstånd mot den konstruktion av ämnet som 
läroboksförfattare ansågs upprätthålla med hjälp av redan ”frälsta” 
elever – ett historieämne med fokus på färdigheter. I denna konstruk-
tion fanns en tydlig koppling till eleverna som medförhandlare till 
historien, i och med den uppmärksamhet som ägnades åt elevernas 
livsvärld och att förhålla skolans ämnen till elevernas vardagliga liv. 
På 1980-talet hade fokuset flyttat från studiebegåvade till ”svaga” 
elever. I princip allt som sades om elevernas olika förutsättningar i 
Lgr 80 gällde elever som hade särskilda behov i och med svårigheter 
att nå målen.376

Statlig förhandsgranskning och pedagogisk förnyelse
Även om den statliga granskningens sakkunniga ansåg att läroböck-
erna skulle förnyas för att ge plats åt nya pedagogiska grepp och 
den ”nya” elevrollen, kunde den statliga förhandsgranskningen i sig 
betraktas som ett hinder för förnyelse. I en bilaga till en besvärsskri-
velse riktad mot ett avslag av en geografilärobok skrev den ratade 
författaren att Statens läroboksnämnd utgjorde ett typiskt exempel 
på en frihetsbegränsning som hindrade lärare från att pröva nya 
pedagogiska metoder:

Rent teoretiskt är det uppenbart, att Statens läroboksnämnd kan 
ha en starkt återhållande verkan på produktionen av läroböcker. 
Den kan utgöra en spärr, som författare och förlag i förening måste 
öppna. Att författarnas sakliga och pedagogiska synpunkter härvid 
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ofta måste vika för de ekonomiska eller taktiska synpunkter förla-
gen vill anlägga är tämligen självklart. De pedagogiska pionjärerna 
har således i princip flera effektiva spärrar att forcera, och det finns 
ingen garanti för att det sakligt starka kan slå sig genom murarna. 
Tvärtom talar många skäl, t.ex. ålderssammansättningen av Statens 
läroboksnämnd med anslutna granskare, förlagsredaktionernas och 
författarnas ekonomiska intressen samt motsättningarna mellan oli-
ka pedagogiska och vetenskapliga skolor, för att de konserverande 
krafterna som regel får goda möjligheter att dominera.377

Att nämnden hade för vana att godkänna läromedel trots att de 
inte ansågs främja förändring och förnyelse kan dock ha utgjort ett 
större problem för förnyelsen av läroböckernas pedagogiska rikt-
ning. Beträffande en historielärobok från 1967 ansåg till exempel 
den sakkunnige att det redan fanns så många läroböcker för den 
årskurs den granskade läroboken gällde att när en ny bok gavs ut 
borde den ha ”många nya finesser t.ex. i metodiken”. Trots att den 
sakkunnige menade att boken ifråga inte hade det fanns det inget 
i den som gjorde att den borde underkännas.378 Att läroböckerna 
ofta var ”så lika varandra” återkom under 1980-talet.379

De sakkunnigas svårigheter att underkänna böcker som inte till-
förde något tydliggörs här. Även om det fanns många böcker för den 
aktuella årskursen måste en bok godkännas om den höll lika god 
klass som de redan godkända. Det fanns inga incitament för förlag 
och författare att leta efter nya sätt att skriva historieläroböcker. Att 
kopiera metodiken i en redan godkänd lärobok torde ha varit den 
enklaste och billigaste vägen till en godkänd lärobok. Det är svårt 
att se hur detta ska ha påskyndat utvecklingen av läromedlen, även 
om det förefaller ha funnits en uttalad vilja hos de sakkunniga att 
så borde ske.

Förlaget bakom historieläroboken i ovan nämnda fall från 1967 
tyckte att metoden att ”stimulera elevernas självverksamhet bl.a. 
genom att ge impulser till eleverna att söka stoff i olika källor” 
var nydanande, eller i alla fall låg i linje med gällande läroplan.380 
Förhandlingen av läroböckernas innehåll och metodiska riktning 
framträder därmed något klarare. Förlagen vann marknadsandelar 
genom att skriva fram de metoder som lärare förväntades vilja till-
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lämpa, oavsett hur många läroböcker med liknande upplägg det 
redan fanns för den aktuella årskursen. För de sakkunniga fanns det 
inget direkt värde i att förlagen tog fram läroböcker som såg likadana 
ut som böcker som redan fanns, men de kunde inte gärna rekom-
mendera att nämnden underkände läroböcker som såg likadana ut 
som de som redan var godkända för användning i aktuell årskurs.

I den här typen av diskussioner blottläggs den statliga gransk-
ningens problem. Även om sakkunniga uttryckligen ville se olika 
typer av läroböcker, utgjorde deras egen verksamhet – i kombination 
med förlagens vilja att vinna marknadsandelar på en hårt reglerad 
marknad – ett hinder för just detta. Detta var också en kritik som 
fördes fram mot nämnden.381

Sammanfattning – omförhandlingen 
av historieläroboken i förhållande till skolkontexten

Det här kapitlet har behandlat två aspekter av den skolpolitiska 
kontextens betydelse för omförhandlingen av historieläroboken och 
det övergripande läromedelsbegreppet: nya skolformer och den ”nya” 
elevrollen. Kapitlet tog avstamp i den breddning av läroplansdis-
kursen som på 1950-talet ledde till mer övergripande diskussioner 
om skolans verksamhet och innehåll i läroplanerna, samt dessa dis-
kussioners betydelse för de enskilda ämnena.

Den uppenbara fortsättningen på förhandlingen om läroböckernas 
innehåll inom ramen för den statliga förhandsgranskningen, och 
stundtals även om läroplanens riktighet, antyder att statlig styrning 
av läroplanen genererar begränsat statligt inflytande över undervis-
ningsmaterialet. Sakkunnigas och läroboksförfattares tolkningar av 
hur läromedel skulle se ut i förhållande till styrdokumenten skilde 
sig markant åt och talet om läromedlen var på intet sätt så entydigt 
som en klar anknytning till gällande läroplan skulle ha föranlett.

De läroböcker av Odhner och Grimberg som användes under 
mycket lång tid förefaller till slut ha fallit på främst nya skolfor-
mer, när behovet av förändringar var för stort för att det skulle vara 
 meningsfullt att låta dem fortleva i skolan. Ännu i slutet av 1950-ta-
let hade läroboksnämnden inga större invändningar mot innehållet 
i dessa böcker. På grund av att de nya skolformerna  enhetsskola, 
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grundskola och den nya gymnasieskolan ackompanjerades av krav 
på att den typ av berättande läroböcker som Odhners och Grim-
bergs var ett exempel på skulle överges blev diskrepansen för stor 
mellan dessa läroböcker och de läromedel som ansågs behövas i den 
”nya” skolan.

Genom det större inflytande över undervisningen som de över-
gripande skrivningarna i läroplanerna fick under andra halvan av 
1900-talet behövde också historieläroböckerna omförhandlas i re-
lation till dessa. Kraven på större elevaktivitet föranledde mycket 
stora förändringar i synen på läroböcker och hur de skulle användas. 
Det framträdde två förhållningssätt till denna förändring i statens 
läromedelsgranskning: För det första fanns hos både förlag och grans-
kande sakkunniga uppfattningen att utvecklingen gick mot större 
valfrihet och att förlagen borde ta fram disparata små häften som 
kunde kombineras med vilket annat material som helst. Detta kan 
betraktas som en mycket stor förändring av läroboksgenren, främst 
uttryckt i läromedlens begränsade inflytande över undervisningen 
och ett större inflytande för lärare och elever. För det andra fanns 
hos både förlag och granskande sakkunniga uppfattningen att ut-
vecklingen gick mot mer styrande läromedel. De häften som produ-
cerades skulle hålla ihop och utgöra en helhet. Allt skulle finnas i ett 
läromedelssystem, och det skulle dessutom i princip vara självgående 
så fort läraren hade satt det i händerna på eleverna. Utvecklingen 
mot häften med avgränsade teman hade en katalysator i de krav på 
arbetsområden, både ämnesspecifika och ämnesintegrerade, som 
lanserades i Lgr 69.

Konceptualiseringen av läroboken som i princip självgående ack-
ompanjerades av en särskild konstruktion av läraren. Även om de 
flesta sakkunnigutlåtanden uttryckte en oro inför lärarens arbetsbörda 
om inte läroboken var mer eller mindre självgående, fanns också en 
viss misstro mot lärares möjligheter att driva undervisningen utan 
tydliga ramar satta av ett nära nog självinstruerande undervisnings-
material. En ”aktiv lärarinsats” sågs i vissa fall som nödvändig, i 
andra fall som ett hot mot en bra undervisning, på grund av bris-
tande lärarkompetens. Helt självinstruerande läromedel sågs också 
som ett hot mot lärarrollen i och med att lärarens roll reducerades 
till att övervaka eleverna.
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Eleverna i den elevaktiva, ”laborativa” skolan konstruerades främst 
i relation till de nya skolformerna enhetsskola och grundskola som 
antingen ”svaga” och i behov av enklare uppgifter eller studiemoti-
verade och i behov av mer utmanande uppgifter än de ifyllnadsupp-
gifter som snarast ansågs syfta till minnesträning. Talet om eleverna 
visade att själva historieämnets kärna konstruerades i en tänkt dialog 
med de studiemotiverade eleverna. I den ”moderna” skolan skulle 
eleverna (de studiemotiverade) lära sig att göra historia och i det 
hade läroboken en ringa uppgift. De ”svaga” eleverna fick ett annat 
historieämne, där allt skulle rymmas inom lärobokens pärmar och 
den ”traditionella” minnesträningen genomsyra lärandet.





113

kapitel 4

Historievetenskap 
och läroböcker

I det här kapitlet diskuterar jag hur relationen mellan historieve-
tenskapen och historieläroböckerna för ungdomsskolan förhand-
lades i den statliga förhandsgranskningen av läromedel. Vetenskap 
och läroböcker utgör överhuvudtaget ett intressant spänningsfält, 
inte bara i historieämnet. I läroboksformen ska vetenskapen, po-
pulärvetenskapen, pedagogiken och ämnesdidaktiken mötas och 
presentera ett sammanhållet ämne för barn och ungdomar att lära 
sig. Det kan kallas en interprofessionell arena, där lärare, pedagoger 
och företrädare för vetenskap och för populärvetenskap debatterar 
epistemologiska, konceptuella och pedagogiska spörsmål angående 
vad ämnet är och ska vara samt vem som får skriva vad i en lärobok. 
Specialiseringen och differentieringen av vetenskapen kontra det 
uppfattade behovet av att hålla samman skolämnena till en enhet 
kan betraktas som en aspekt av motsättningarna mellan vetenskap 
och läroböcker för ungdomsskolan.382

Förhållandet mellan historievetenskapen och historieläroböcker 
för skolan har debatterats både inom vetenskapen och i mer populär-
vetenskapliga sammanhang.383 Debatten i offentligheten har ibland 
färgats av en väldig övertro på historievetenskapens möjligheter att 
formulera den typ av naturvetenskapliga sanningar som av någon 
anledning setts som målet för historieläroböcker, och även en över-
tro på historikers möjligheter att helt okomplicerat komma överens 
om vad som är sant, ner på perspektivnivå.384 Detta kan härledas 
till det övergripande problemet med vetenskapens specialisering och 
det sammanhållna skolämnet. All historia ska ingå i historieämnet 
i skolan, medan enskilda historikers forskning är mycket smal och 
drivs av olika perspektiv. Problemet har sannolikt eskalerat i och 
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med att historievetenskapen inte längre fokuserar på statens politis-
ka historia, vilket var det huvudsakliga studieområdet en bit in på 
1900-talet, samtidigt som historien sågs som en sammanhängande 
process. När historia i stället blir summan av en mängd historier är 
det svårare att få det sammanhållna narrativ som läroböcker i historia 
har förfinat genom åren att fungera utan förbehåll.385

Ambitionen att låta historievetenskapen styra framställningen 
i läroböcker och undervisningen i ungdomsskolan förutsätter en 
särskild syn på vetenskapen och kunskapen: uppfattningen om en 
envägskommunikation, att kunskap sipprar uppifrån och ner. I 
enlighet med den konceptuella metaforen kunskap är ett flöde 
upplevs metaforen om ”nedsippring” som rimlig, men den ger ett 
särskilt sätt att se på kunskap: att kunskapen i hela flödet, anting-
en den är stor/djup/koncentrerad långt uppe vid källan eller liten/
grund/utspädd (eller till och med fläckvis utportionerad) där bara 
lite av den sipprar ner, kvalitativt sett är densamma. Det som skiljer 
är kvantiteten. Den kunskap som sipprar ner från en överordnad 
vetenskaplig nivå där kunskapen skapas (källan) förutsätts kunna 
undvika att påverkas av underliggande samhälleliga nivåer.

Denna uppfattning, även kallad nedsippringsteori,386 antyder inte 
bara att kunskapen är likadan, bara större eller mindre, mer koncen-
trerad eller mer utspädd, utan förutsätter också en antirelativistisk 
hållning i fråga om vetenskapssyn och en stark tro på historikers 
professionalism, vilken är klart problematisk för den som intar en 
icke-objektivistisk hållning till historia – och, menar jag, även för 
den som intar en objektivistisk hållning. Det går inte att se histori-
ker som professionella i den meningen att deras vetenskapande ger 
en annan typ av kunskap än den som finns i samhället i övrigt, en 
kunskap skapad utifrån ett annat konceptuellt system än det som 
existerar utanför detta vetenskapande. I så fall faller ju idén med 
att det är deras kunskap som sipprar ner till det övriga samhället.

Historikerna lever sina liv i det samhälle de ska beskriva, och 
därmed kan det även utifrån en objektivistisk hållning (som jag inte 
delar) anses vara svårt att hävda att deras kunskapande försiggår ut-
anför samhället och att kommunikationen är enkelriktad.387 Den typ 
av autonomi för vetenskapen som ett sådant synsätt förutsätter har 
inom historiografisk forskning ansetts vara problematisk eftersom 
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det inomvetenskapliga inte kan skiljas från det utomvetenskapliga på 
något enkelt eller förutsägbart sätt.388 Nedsippringsteorin kan också 
kritiseras på grundval av att den i någon mån bortser från att det finns 
en pedagogisk och didaktisk kunskap även hos kursplaneförfattare, 
läroboksförfattare och lärare. Det är inte bara eller ens huvudsakligen 
forskaren som är aktiv i att omvandla den paradigm- och metod-
beroende kunskap som produceras vid universiteten till den enkla 
och strukturerade kunskap som presenteras i läroböckerna, det som 
kallas pedagogisk texttraduktion.389 Relationen mellan forskning och 
historia i och utanför skolan är mycket komplex, vilket mycket av 
den historiedidaktiska forskningen också har visat.390

Det finns goda skäl att eftersträva att historiker ska ha inflytande 
över läroböckerna i historia,391 men till saken hör att läroböckerna 
utövar inflytande över historikerna. Historiekulturen kan snarare 
betraktas som en väv än som en pyramid med historiker i toppen. 
Historiker har också ett behov av en historia, historien om ämnets 
”utveckling”. Precis som andra narrativ innehåller denna historia så 
kallade ”vändningar” och paradigmskiften.392 Det är dock viktigt att 
komma ihåg att dessa vändningar i efterhand placeras in i narrativet 
om ämnets utveckling för att bekräfta en utveckling som i efterhand 
ses som ”den logiska utvecklingen”. Den typen av historieskrivande 
kan svårligen betraktas som ett uttryck för kritisk granskning av 
ämnets utveckling.393

Historievetenskap och läroböcker i debatten
Efterkrigstidens debatt om vetenskapens förhållande till läroböcker-
na var tidvis intensiv. Att läroböckerna skulle bygga på vetenskaplig 
forskning var nog alla överens om, men det var inte helt lätt att 
komma överens om vilken forskning de skulle byggas på. Dessutom 
fanns rimligen andra värden i historieundervisningen i ungdoms-
skolan, som låg utanför vad historievetenskapen kunde ge, som en 
särskild moral och ett särskilt demokratiskt sinne. De historiekul-
turella dimensionernas inbördes förhållanden – proportionerna 
mellan exempelvis sanningsanspråk, inlevelse och fostran – torde 
vara olika i ett vetenskapligt sammanhang och i undervisning för 
barn i till exempel sju–åtta-årsåldern.
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I förhandlingen om läroböckernas innehåll intog historiker en 
både framskjuten och perifer roll. De skrev läroböcker, de granskade 
läroböcker åt förlagen och i viss mån åt Statens läroboksnämnd, de 
åberopades av läroboksnämnden och av läroboksförfattare och -förlag 
i replikväxlingar som följde på nämndens utslag, men de hade inte 
i någon större utsträckning en egen röst i egenskap av historiker.

En fråga som återkom i debatterna om läroböckernas förhållande 
till vetenskapen var lärarnas utbildning. Från historikerhåll lyftes 
det fram att läroböckerna kanske inte alltid var det stora problemet, 
utan lärarnas utbildning, och när den inte var tillräckligt vetenskap-
ligt underbyggd fanns risken att läroboken fick styra för mycket.394 
Överlag förefaller historiker under efterkrigstiden inte ha varit sär-
skilt benägna att diskutera eller kommentera läroböckernas helhet, 
möjligen ansåg de sig inte vara kvalificerade för det. De uttryckte 
åsikter av mycket allmänt slag – som att struktur är viktigt – eller kom 
med direkta påpekanden om specifika skrivningar i läroböckerna.395

När historikerna gjorde inlägg i debatter om historieundervisning 
i allmänhet och läroböcker i synnerhet tog de inte hänsyn till styr-
dokument: ”Vid universiteten dominerar numera totalt den sociala 
historien, medan den politiska har ett mycket obetydligt utrymme. 
Då borde också […] läroböckerna i någon mån återspegla denna 
inriktning.”396 Detta uttalande från 1987 står i bjärt kontrast till 
hur det såg ut på 1950-talet, när den politiska historien fortfaran-
de dominerade på universiteten397 samtidigt som socialhistoria och 
ekonomisk historia på allvar började komma in i kursplanerna.398 
Inte heller då tog historikerna särskilt mycket intryck av vad som 
faktiskt stod i kursplanerna när de diskuterade skolans historie-
ämne.399 Detta understryker att läroböckerna sågs som i någon 
mån frikopplade från ämnets helhet och att deras innehåll kunde 
diskuteras utanför diskussioner om vad skolämnet enligt läro- och 
kursplan skulle innehålla. Som kulturella artefakter sågs (och ses) 
de som viktiga även utanför skolkontexten och ställs därför i rela-
tion till moraliska och ideologiska värden i allmänhet, snarare än 
till läro- och kursplaner.

Hur komplicerat det var att skriva läroböcker baserade på veten-
skap förefaller ibland ha fallit bort i debatten. I början av 1970-talet 
kom ett brev till Statens läroboksnämnd från amatörhistorikern 
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Holger Bengtsson, som anslöt sig till den så kallade Västgötaskolan. 
Han anklagade i princip alla svenska historieläroböcker för felaktig 
användning av beteckningarna Svealand och Götaland i avsnitt som 
beskrev forntiden. Han avslutade sitt brev med att konstatera att 
det gick att försvara böckerna utifrån att de återgav den ”så kallade 
’allmänna vetenskapliga uppfattningen’”,400 men han ville att läro-
böckerna skulle överge den ”allmänna vetenskapliga uppfattning-
en” till förmån för hans egen uppfattning, som delades av många 
amatörhistoriker vid den här tiden.

Sven Ulric Palme, docent i historia vid Uppsala universitet, skrev 
en artikel i Samtid och framtid 1950 med något av en programför-
klaring rörande historieallmänbildning och vilka roller skolan och 
vetenskapen hade i anslutning till denna samhällsuppgift. Palme 
hade själv gått från att vara konservativ nationalist till att bli en 
anhängare av den så kallade weibullska skolan.401 När han gav sig 
in i debatten om skolans historieskrivning på 1950-talet var det en 
konservativ nationalistisk uppfattning han vände sig mot.402

Till skolans roll hörde, enligt Palmes programförklaring, att väcka 
intresse och förenkla, till vetenskapens roll hörde att försöka blottlägga 
sanningen om historien i all dess komplexitet. Han såg pedagogiken 
och vetenskapens roller som delvis motsatta och när dessa roller skul-
le samspela, som de skulle i skolan (kanske särskilt på 1950-talet), 
var det inte helt lätt att kombinera vetenskapens sanningskriterium 
med pedagogikens intressekriterium. Särskilt som vetenskapens bild 
av historien var så komplex. Ur ett historiekulturellt perspektiv är 
problemet klassiskt. Det finns en spänning mellan den estetiska, 
den politiska och den kognitiva dimensionen i historiekulturen: vad 
som anses vara viktigt att veta (politiskt tilltalande) behöver inte vara 
detsamma som vad som är sant (kognitivt tilltalande) eller vad som 
är lätt att lära eller vackert (estetiskt tilltalande). Dessutom menade 
Palme att det bara var i mycket basala frågor det gick att säga vad 
som var sant, och det pedagogiska (och politiska) problemet var att 
förmedla helheter av mycket basala frågor. Här finns vissa paralleller 
till hur Ankersmit närmare 50 år senare beskrev en historisk utsaga 
som bestående av basala fakta (i Ankersmits vokabulär: referential 
statements) och berättelsens helhet (narrative substances).403 Kärnan 
i skolämnets problem ansåg Palme vara att det undervisades i för 
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mycket osäkert stoff, sådant som vetenskapen inte hade fastslagit 
eller ens undersökt.404 Som lösning lade han fram fem regler för 
mötet mellan det pedagogiska kravet och det vetenskapliga kravet 
i läroböcker i historia: 

1. Inget som vetenskapen menade var falskt skulle finnas i läro-
böckerna eller i undervisningen.

2. Sådant vetenskapen framhöll som sannolikt fick framställas 
som säkert. 

3. Sådant som vetenskapen framhöll som ”en möjlighet” fick inte 
framställas som säkert. 

4. Sådant som var outrett av vetenskapen skulle inte nämnas alls. 
5. I fall då det fanns tydliga meningsskiljaktigheter inom veten-

skapen skulle läroboksförfattarna välja ett sätt att se på saken, 
och det valet skulle fullföljas konsekvent genom hela läroboken.

Den sista punkten kommenterade Palme med att läroböckerna helt 
enkelt borde undvika att blanda resonemang från olika historie-
syner. Debatten om vetenskap och läroböcker var även kopplad till 
den diskussion om materialism som fördes inom ramen för statens 
läroboksgranskning (se kapitel 6). Palmes distinktion mellan möj-
ligheter och sannolikheter utgick från den klassiska distinktion som 
Ernst Bernheim i slutet av 1800-talet gjorde mellan sannolikhet 
(Wahrscheinlichkeit) och möjlighet (Möglichkeit).405

Palmes uppmaning att läroböckerna skulle välja en historiesyn 
och konsekvent hålla sig till den var en av de svårare sakerna att ge-
nomföra, med tanke på att läroböckernas diskursordning var (och 
är) genomsyrad av intertextualitet och att läroböckerna sällan skrivs 
om från helt nya utgångspunkter utan bygger på tidigare framställ-
ningar. Ett sakkunnigutlåtande om en mycket välanvänd lärobok 
för gymnasiet publicerad 40 år efter Palmes programförklaring kan 
tydliggöra detta.

Genomgången [i ett avsnitt om Befolkning och utveckling] har rört 
sig över avsevärt större sammanhang och flera sidor än författarna 
själva håller samman. En sådan läsning avslöjar att framställning-
en är avsevärt rikare än man inser vid en första genomgång. Den 
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accentuerar också [att] författarna med stor konsekvens avstår från 
att göra sådana sammanhang explicita och att de överhuvudtaget 
inte nämner de teoribildningar de ansluter sig till.406

Detta sakkunnigutlåtande speglar traditionens inverkan på nya 
läroböcker med delvis nya perspektiv. De nya infallsvinklarna ten-
derade att ta sig in i läroböckerna en del i taget och därför hoppade 
narrativen mellan olika perspektiv: idealistiskt perspektiv på den 
ena epoken och materialistiskt på den andra, lite beroende på vilket 
perspektiv de forskare som kommit med de senaste forskningsrö-
nen hade. Detta pekade Palme ut som ett problem redan i början 
av 1950-talet, och det sågs uppenbarligen som ett problem som 
kvarstod i en av de mest använda läroböckerna under 1990-talet.

Palmes åsikt att det som han kallade ”omvälvningen i svensk 
historieskrivning” behövde få mer plats i läroböckerna mötte en 
del motstånd från vissa historiker, medan andra var mer positiva.407 
Palme anklagades inte bara för att gå för långt utan också för att 
slå in öppna dörrar: vissa menade att det alltför stora fokus på po-
litisk historia han vände sig emot var på väg ut, och hans kritik av 
krigsskildringar ansågs komma 30 år för sent.408 Det poängterades 
att nya rön skulle föras in i läroböckerna med försiktighet. Bland 
annat menade en debattör att ”här får en viss återhållsamhet göra 
sig gällande, tills en viss stadga uppnåtts, och med våra stridande 
historikerskolor är detta inte lätt”.409 Det fanns med andra ord ing-
en tydlig riktning i debatten om relationen mellan läroböckerna i 
historia eller historieundervisningen och den historiska vetenska-
pen, även om det faktum att diskussionen fördes antyder att en 
förändring efterlystes.

Historievetenskap i sakkunnigutlåtandena
I många fall tog Statens läroboksnämnds ämnessakkunniga upp 
frågan om hur nya läroböcker hade anpassat sig till nyare historisk 
forskning. De sakkunniga var sällan historiker till yrket men hade 
tämligen ofta en forskarutbildning i bagaget. De arbetade oftast 
inom skolväsendet på ett eller annat sätt, men inte lika ofta inom 
universitetsvärlden.410
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En tydlig tendens i sakkunnigutlåtandena på 1940- och 1950-ta-
len var talet om ”modern historisk forskning”, vilket känns igen 
från diskussionen om läroböckernas relation till skolkontexten och 
uppfattade ”moderna” framsteg inom den pedagogiska och utveck-
lingspsykologiska vetenskapen.

Angående vad som skulle kunna kallas vetenskaplig exakthet i lä-
roböckerna fanns en uppfattning bland sakkunniga kring mitten av 
1900-talet som gjorde gällande att det i läromedelsfloran existerade 
något nytt och fräscht och något gammalt och föråldrat, något tra-
ditionellt och något modernt: ”Flera av de på läroboksförteckningen 
uppförda läroböckerna i svensk och allmän historia kritiseras med 
rätta för sin vetenskapligt föråldrade framställning.”411 Mot denna 
föråldrade vetenskap ställdes allt som oftast en modern vetenskap. 
Uttrycket ”modern historisk forskning” användes i oerhört många 
sakkunnigutlåtanden ända från starten av läroboksgranskningen och 
fram till 1960-talet.412 Detta antyder att perioden 1940 till 1960 
utgjorde en period av transformation av den historiska vetenska-
pen och att det togs hänsyn till detta i den statliga granskningen 
av historieläromedel. Det är dock viktigt att påpeka att föränd-
ringen inte på något sätt var en ”vändning”, utan ägde rum över 
en 20–30- årsperiod, och att den ackompanjerades av diskussioner 
om vad som kunde betraktas som modernt. Det var inte endast ett 
successivt vinnande av ny kunskap rent kvantitativt som låg bakom 
kraven på att läroböckerna skulle ”följa med”. Den omedelbara synen 
på förändringen förefaller ha varit att något kvalitativt nytt hade 
hänt inom historieforskningen under denna period. Det fanns det 
även historiker i samtiden som tyckte.413

På 1940- och 1950-talen var kraven på att modern forskning skulle 
ligga till grund för läroböckerna särskilt tydliga i sakkunnigutlåtan-
den gällande folkskoleböcker. Det fanns dock ett fåtal sakkunniga 
som menade att det kanske inte var så viktigt att den allra senaste 
forskningen inkorporerades i läroboksnarrativen, särskilt inte i de 
frågor där det fortfarande pågick en akademisk diskussion: ”Att forsk-
ningens senaste rön inte kanske alltid beaktas, behöver enligt min 
mening inte betraktas som någon större brist på nybörjarstadiet.”414

I anslutning till vurmen för den ”moderna forskningen” ifrågasattes 
läroböcker som inte ansågs följa denna moderna forskning, och då 
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lyftes det negativa signalordet ”traditionell” fram: ”Erik den helige 
har fått den traditionella framställningen. På samma sätt märks inga 
spår av att förf. följt med forskningen beträffande Engelbrekt, Erik 
av Pommern och Sturarna.”415

Från mitten av 1950-talet märktes det i sakkunnigutlåtandena att 
debatten om historieläroböcker och vad det går att veta ”säkert” hade 
haft visst genomslag. Det riktades kritik mot läroböcker där saker 
och ting framställdes som om någon visste säkert, och en del föränd-
ringar som sakkunniga upplevde som positiva kommenterades med 
att de var baserade på ”nyare, säkrare resultat” från forskningen.416

Frågan om ”de säkra resultaten” fick en alldeles egen debatt på 
grund av en mycket omstridd lärobok som lanserades vid mitten 
av 1950-talet: Sven Ulric Palmes och Birger Lindells lärobok för 
folkskolan. Den i undervisningssammanhanget engagerade och i 
historikersamfundet både hyllade och ifrågasatte historikern  Palme 
publicerade 1956 den första i en tänkt serie läroböcker som skulle 
följa hans egen linje i fråga om hur läroböcker för folkskola, real-
skola och gymnasium borde se ut.417 Böckerna skulle göra upp 
med allt som var fel i skolans historieämne, sådant han fastslagit i 
den debatt han hade givit sig in i redan 1950. Hans försök stötte 
dock på en del hinder. Först tog det lång tid för den första delen, 
för folkskolans årskurs 4–6, att komma ut på marknaden på grund 
av motstånd i Statens läroboksnämnd, och när den väl publicerats 
möttes den av stark kritik från både historiker och lärare, även om 
”ommöbleringen av vår historia” också hyllades.418

Motståndet i Statens läroboksnämnd gick främst ut på att för-
fattarens vilja att göra upp med historieframställningen i tidigare 
läroböcker lyste igenom. De sakkunniga ansåg att Palme åtminsto-
ne delvis hade rätt, men att hans beskrivning av historien lämnade 
barnen i förvirring eftersom den bild boken gjorde upp med inte 
fanns beskriven:

För den som har sin historiebild helt från vissa äldre läroböcker kan 
[den här granskade läroboken] utföra ett i måttliga doser nyttigt 
motgift, men man har en känsla av att han glömmer bort, att de 
elever, för vilka han skriver sin bok, inte redan läst Odhner eller 
Grimberg, och därför är så ivrig att korrigera deras framställningar. 
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Palmes bok synes mig i stora delar snarare vara ett debattinlägg i 
en diskussion om hur läroböcker skall vara beskaffade än en för 
barn lämpad lärobok.419

Här framträder historia tydligt som ett ämne som förhandlas fram 
i förhållande till någon typ av kanon. Det gick helt enkelt inte att 
skriva en ”ny typ” av lärobok utan att ställa det nya mot det gamla, 
läroboken måste förändras gradvis för att inte lämna eleverna med 
en bild som i för stor utsträckning skilde sig från den gängse bilden 
av ett historiskt skeende, den bild en tidigare generation hade fått. 
Historia som referensämne måste enligt den här logiken förhålla 
sig till en kanon som existerar i samhället. Eleverna måste delges 
kulturarvet för att kunna göra upp med det.

Det mottagande boken fick visade det stöd som fanns bland 
både historiker och lärare (främst lärare på realskolor och läro-
verk) för den ”traditionella” historieskrivningen.420 Kort efter att 
boken publicerats inkom en skrivelse till Statens läroboksnämnd, 
undertecknad av historikerna Bertil Broomé och Erik O. Löfgren 
och arkeologen Birger Nerman. De menade att de hade hittat 181 
sakfel i Palmes lärobok och krävde att läroboksnämnden omprö-
vade sitt beslut att godkänna boken.421 Detta föranledde en mer 
ingående debatt mellan främst Palme och Broomé, Löfgren och 
Nerman, med läroboksnämnden som mellanhand. I skriftväx-
lingen användes en mycket tydlig skriftform som det kan vara 
intressant att titta närmare på. När kritiken mot Palmes lärobok 
inkom till läroboksnämnden var den uppspaltad med först ett 
utdrag ur läroboken (ofta brutet citat) med sidhänvisning, sedan 
ett avskiljande tankstreck och därefter invändningar mot citatets 
uppgifter, ofta utan referenser till någon auktoritet annat än ”man 
vet” eller ”det anses”.422

Detta sätt att skriva återkom i det svar på kritiken som Palme skick-
ade till läroboksnämnden, även om Palme skrev i mer löpande text. 
Palme tog upp ett urval av de 181 påstådda sakfelen, och den stora 
skillnaden var att Palme hela tiden angav vilka auktoriteter han lutade 
sig mot, även om denna auktoritet stundtals var han själv: ”Det kan 
vara lite förargligt att mot mina kritiker behöva åberopa mina egna i 
tryck utgivna vetenskapliga arbeten.”423 Han kallade konsekvent de 
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tre författarna av inlagan ”mina kritiker” och i det begreppet inbegrep 
han också andra kritiker, som den nyligen avlidne professorn Nils 
Ahnlund, hos vilken skrivelsen hade sin upprinnelse.424

När Birger Nerman svarade på Palmes svar i en skrivelse till Sta-
tens läroboksnämnd ställde han ännu tydligare upp vad Palme hade 
skrivit i sin skrivelse och sina svar, under rubrikerna ”Palme” och 
”Svar”. Fortfarande använde Nerman inte några utskrivna aukto-
riteter utan hänvisade till en upplevd konsensus inom olika områ-
den: ”Alla specialister på stenåldern äro ense om”, ”Geologerna äro 
ense om”.425 Innehållsmässigt tillförde således inte denna skrivelse 
någonting, textanalytiskt är det ett tydligt exempel på att innehåll 
skapas av formen: genom att ställa upp ”svar” konstruerade Ner-
man en bild av att kritikerna hade besked att lämna på de punkter 
Palme tog upp trots att denna svarsskrivelse inte tillförde någonting 
mer innehållsmässigt än vad den ursprungliga skrivelsen hade gjort.

Skillnaden mellan läroboksnarrativ och historisk forskning är 
på inget sätt glasklar i den här brevväxlingen. Skrivningar som 
”geologerna är ense om” är typiska läroboksformuleringar som inte 
problematiserar eller nyanserar. Utan hänvisningar till specifika auk-
toriteter förefaller Nerman företräda en upplevd konsensus – något 
vi alltid har varit överens om, en ”tradition”. På många sätt led hela 
denna diskussion av en singulär syn på vetenskapen, och nedsipp-
ringsteorin genomsyrade på många sätt synen på läroböckerna: där 
ska det stå vad vetenskapen har kommit överens om. Detta trots att 
vetenskapen alldeles uppenbart inte var överens.

Mot slutet av 1950-talet fanns också en annan ståndpunkt: att 
det inte var säkert att ”nytt” betydde ”säkert” när det gällde veten-
skapliga rön. Ståndpunkten var troligen en direkt konsekvens av 
diskussionen om Palmes lärobok, även om den hade framförts av 
läroboksförfattare tidigare.426 Vikten av att inta en konservativ håll-
ning i omstridda spörsmål betonades. Sakkunniga som samtidigt 
ville lyfta fram den goda ”nyare historiska forskningen” kunde till-
lägga – ”den som mera allmänt slagit igenom”427 för att ta avstånd 
från vad som kunde anses vara mer spekulativ forskning. Debatten 
om Palmes lärobok i relation till vad som kan uppfattas som reg-
ler för när och under vilka omständigheter ”ny” forskning ska få 
påverka läroboksnarrativen nyanserade synen på den ”moderna” 
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forskningen. Ett år efter debatterna om Palmes lärobok lät det så 
här i ett sakkunnigutlåtande om en lärobok för samma åldersgrupp:

Några nya teorier eller spekulationer, som ofta är av omtvistat värde, 
har förf. inte givit sig in på utan stoffet är det historiskt vedertagna, 
men förnuftigt gallrat – med en modern uppfattning och i en smula 
radikal tillspetsning. F.ö. är författarna så goda historiker – vågar 
man använda ordet lärda – att även denna förkortade framställning 
är fylld av naturligt och enkelt framställda historiska sammanhang 
och idéer.428

Skribenten lyfter fram både ”modern” och ”vedertagna”, men också 
författarnas mer allmänna trovärdighet som ”goda historiker” (till 
och med ”lärda”), som en garant för lärobokens vederhäftighet. Det 
pekar i riktning mot tanken på en vetenskaplighet som är kopplad 
till lärda personer mer än till institutioner och metodiska eller teo-
retiska debatter inom akademin.

Läroboksnämndens ämnessakkunniga tillskrev ”forskare” och 
”vetenskapen” ett visst inflytande över läroböckerna även i fall då 
forskare inte stod som författare utan den ”vetenskapliga under-
byggnad” som de sakkunniga tog fasta på bestod i att vissa personer 
(historiker) hade tittat på texten.429 Ibland skrevs författarnas titlar ut 
i sakkunnigutlåtandena för att understryka bokens vetenskaplighet:

Professor Valentin […] är eminent sakkunnig, och enligt grans-
karens uppfattning vet han också, vad man bör fordra och icke 
fordra av en historisk lärobok för gymnasiet. Har han dessutom 
som här vid sin sida sådana framstående historiker och pedagoger 
som adj. Bäcklin, professor Carlsson och rektor Lendin, måste 
resultatet bli högst tillfredsställande: en lärobok, som synes fylla 
mycket höga anspråk.430

Den sakkunnige bedömde inte innehållet utan kompetensen hos 
dem som skrivit läroboken. Resultatet ”måste bli högst tillfredsstäl-
lande” eftersom de som skrivit är kompetenta. På ett liknande sätt 
kunde ”fackmän” som författare till en lärobok anses garantera att 
boken blev ”mer objektiv än vanliga läroböcker”.431



125

historievetenskap och läroböcker

Huruvida den senaste forskningen oproblematiskt kunde komma 
in i läroböckerna diskuterades också i sakkunnigutlåtanden i början 
av 1990-talet. Det gällde förvisso inte direkt ny utan kontroversiell 
forskning, särskilt den som gällde den så kallade Västgötaskolan:

Jag tänker inte ge mig in i den redan alltför infekterade debatten 
om det svenska rikets tillkomst. Det får räcka med att konstatera, 
att man måste bestämma vad man menar med ett enat rike innan 
detta kan dateras. Förf ansluter sig till den senaste forskningens 
rön, dvs Lars Gahrns doktorsavhandling, vars resultat i stort över-
ensstämmer med Curt Weibulls från 1921. Förf kan då anses ha 
ryggen fri, men det måste framhållas att ståndpunkten långtifrån 
är okontroversiell.432

Att läroboken lutade sig mot ”den senaste forskningens rön”, som 
också överensstämde med forskning från 1921, räckte inte för att 
denne sakkunnige skulle anse att en kontroversiell teori hade en 
självklar plats i läroboken för mellanstadiet. Detta sätter frågan i den 
vidare kontext där den hör hemma. Huruvida ”ny” forskning kan 
beredas plats i läroböcker beror på hur den förhåller sig till tidigare 
forskning. Här kommer alltid forskare, lärare och läroboksförfattare 
att ha olika uppfattningar. Intertextualiteten i läroböckernas diskurs-
ordning ger förutsättningar för en infekterad debatt och öppnar 
för en diskursernas kamp. Att rön som var 70 år gamla fortfarande 
ansågs kontroversiella är kanske inte konstigt i sig, men det visar 
hur segdragna debatter inom historikervärlden kan vara. Så länge 
historieundervisning på ett visst stadium ska utgå från ett narrativ 
och alltså inte blottlägga historiens diskursiva karaktär, kommer 
”ny”, ”modern”, ”traditionell” och ”kontroversiell” att vara mycket 
relativa begrepp i sökandet efter den sanning som eleverna ska få 
läsa om i sin historielärobok.

Den nationella eller traditionella skola som Palme försökte göra 
upp med förlorade sitt inflytande i slutet av undersökningsperioden. 
Då var det inte längre kontroversiellt att hoppa över den äldre be-
skrivningen av exempelvis Kalmarunionen och Engelbrektsupproret:
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Den nordiska unionen har i långliga tider varit föremål för histori-
kernas debatt: Här får vi främst den lönnrothska förklaringen med 
de nordiska ländernas behov att försvara sig mot den hanseatiska 
expansionen och med Engelbrekt som exponent för Bergslagens 
speciella intressen. Hade det varit befogat att även återge mera 
svensk-nationella historikers syn på Engelbrekts roll? Knappast.433

I samband med att mer historiografiska inslag fick utrymme i lä-
roböckerna på 1970-talet ändrades i viss mån inställningen till 
relationen mellan historievetenskap och historieläroböcker.434 Det 
blev viktigare att framställa historievetenskapliga problem där his-
toriker var oense, än att fastställa vem som hade rätt och vilken av 
dessa historier som skulle stå i läroböckerna. När läroböckerna i 
större utsträckning skulle röra sig bort från det singulära narrativet 
och diskutera historien som tankekonstruktion var det en naturlig 
utveckling. Främst gällde detta på gymnasiet, och positiva omdö-
men angående försök att ”ge inblick i den historiska forskningens 
verkstad och i den historiska problemdiskussionen” förekom redan 
i början av 1960-talet.435

På 1970-talet innebar den här utvecklingen att läroboksförfattarna 
slutade att ta ställning i de kontroversiella frågorna. Det fungerade 
mycket bra i anslutning till en ny roll för narrativet i historieläro-
böckerna:

Något nytt är införandet av s.k. problemdebatter. Enligt förordet 
är syftet med dessa ”att belysa händelseutvecklingen från olika håll” 
och ”ge bredare underlag för … kritiskt studium och för debatt …”. 
Rent konkret innebär metoden, att författarna inte tar ”ställning i 
kontroversiella frågor utan citerar och refererar olika och ofta mot-
satta ståndpunkter”. Som jag ser det är dessa s.k. problemdebatter 
något som väsentligt höjer bokens värde. De bör på ett utmärkt sätt 
kunna stimulera eleverna till debatt och ger författarna möjlighet att 
åtminstone styckevis uppfylla det eftersträvade men svåruppnådda 
kravet på objektivitet i framställningen.436

Läroböcker som inte levde upp till detta nya sätt att förhålla sig till 
olika historikers uppfattningar i olika frågor fick kritik för denna 
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upplevda brist.437 När problemdebatterna blev en del av läroböcker-
nas repertoar uppstod problematik, särskilt när det också fanns ett 
”rakt” narrativ. Det innebar att läroboksförfattarna måste bestäm-
ma vad de skulle uttala sig tvärsäkert om och vad som skulle anses 
vara omdiskuterat.438 På 1980-talet kunde sakkunniga gå längre i 
erkännandet av glappet mellan det förflutna och den av historiker 
beskrivna historien och påpeka att det inte räckte att redovisa att det 
går att förklara olika historiska fenomen på olika sätt beroende på 
forskarnas värderingar eller åsikter. En redovisning av olikheter som 
stannade därvid kunde anses antyda ”att det i historieforskningen 
verkligen finns allmängiltiga och objektiva förklaringar”, och den 
sakkunnige hade ”aldrig hittat några sådana”.439

Läroboksförfattare besvarade kritiken mot att den här typen av 
debatter inom historikerskrået uteslöts eller inte gavs tillräckligt 
djup i läroböckerna. I ett sådant försvar blev det uppenbart att det 
akademiska ämnet och skolämnet inte kunde bli helt lika varandra. 
Läroböcker använde exempel för att visa på en företeelse, medan 
den akademiska diskussionen var mycket komplex:

[Den sakkunnige] anser förklaringarna i kapitlet bristfälliga och 
anför som motivering att källmaterialets problem inte enbart kan 
förklaras med hänvisning till [Erik] Arup, metodproblemen inte 
enbart med hänvisning till Weibull etc. Detta är självklart riktigt. 
Men avsikten med kapitlet är ju inte att skriva en avhandling om 
samtidshistoriens problem utan att ge gymnasieskolelever en första 
inblick i att problem finns, att ge underlag för samtal och diskus-
sion i klassen.440

Denna läroboksförfattare ansåg att sakkunniga som ville se en historie-
undervisning som gick ifrån det singulära narrativet och fokuserade 
mer på elevers kritiska tänkande och historikers arbetssätt hade för 
hög ambitionsnivå. Den här debatten kan sättas i relation till new 
history. Konceptet kom från Storbritannien i början av 1970-talet 
och innebar både nya metoder och nytt innehåll i historieundervis-
ningen, men benämningen slog inte igenom förrän på 1980-talet.441 
Det är tveksamt om de sakkunniga och de läroboksförfattare som 
debatterade i Sverige i mitten av 1970-talet hade kommit i kontakt 
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med new history, men tankegångarna känns icke desto mindre igen 
därifrån.

Kanske är det den konceptuella metaforen kunskap är ett flöde 
som ligger bakom vad som återges i citatet ovan, och det är möjligt 
att urskilja att läroboksförfattaren tror på kunskapens nedsippring. 
Kunskapen är densamma, men den bör inte vara så koncentrerad 
och djup för gymnasieungdomen som för den som skriver en av-
handling. Parallellt finns en antydan till en uppfattning om att 
gymnasieskolan ska förmedla kunskap av annan karaktär, som ska 
användas till andra saker; väldigt få gymnasister skulle bli histori-
ker. Kunskapen i akademin sågs som både djupare, men av samma 
karaktär och av annan karaktär.

Spänningen mellan den estetiska dimensionen (pedagogiska 
överväganden) och den kognitiva dimensionen (sanningssträvande 
överväganden) av historiekulturen var framträdande i ställningsta-
ganden angående läroböckernas relation till forskningen i historia. 
Många gånger påpekade de sakkunniga att det fanns anledning att 
förmedla kunskap om historien på andra sätt, och att förenklingar 
var behövliga även om de gjorde att saker och ting inte beskrevs 
helt i linje med den ståndpunkt forskningen hade. Detta gällde alla 
åldersstadier över stora delar av den undersökta perioden.442 I sam-
band med att Palmes lärobok granskades uttryckte professor Erik 
Lönnroth till Palmes försvar en farhåga inför de sakkunnigas sätt att 
godta förenklingar av historien och samtidigt kritisera läroböcker 
skrivna av vetenskapligt skolade historiker:

skulle denna [Palmes lärobok] på anförda skäl anses otjänlig för 
skolbruk, måste man med oro konstatera, att det håller på att 
utkristalliseras en pedagogisk historisk sanning vid sidan av den 
vetenskapligt hållbara och därigenom föråldrade vetenskapliga 
betraktelsesätt konserveras för användning i skolan.443

Lönnroth framhöll att den klyfta som enligt honom uppstått mellan 
vetenskapen och undervisningen hotade att försvåra den vetenskap-
liga utbildningen av lärare.

Författare spädde på dikotomin mellan vetenskapliga och pe-
dagogiska överväganden genom att försvara sina skrivningar med 
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liknande argument: ”Som författare är man ofta i situationen att 
överväga hur mycket man kan förenkla (ofta = låta bli att omnämna) 
utan att förvränga fakta. Det gäller att undvika att belasta läsarna 
med fakta som ej påverkar sammanhanget.”444 Resonemanget byg-
ger förstås på att författaren vill berätta en historia och inte ”belasta 
läsarna” med stoff till andra tolkningar. Den sakkunnige förefaller ha 
varit ute efter möjligheten att tolka narrativet på ett annat sätt och 
saknat stoff som skulle möjliggöra en sådan tolkning.445 Det hela 
är en fråga om hur pass öppet narrativet ska vara, och en fråga om 
hur enkelt eller svårt det blir för eleverna att ta det till sig. Ända till 
slutet av perioden av statlig förhandsgranskning framhölls stundtals 
problemen med att den pedagogiskt motiverade förenklingen ibland 
blev ”till en överförenkling och en förvanskning av verkligheten i 
vetenskaplig mening”.446

I Statens läroboksnämnds efterlämnade material finns särskilda 
utlåtanden angående behandlingen av kyrkohistoria i gymnasielä-
roböcker, från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.447 Ti-
digare hade läroböcker i kyrkohistoria granskats,448 men de slutade 
produceras i och med att de kyrkohistoriska inslagen blev mer un-
danskymda inom kristendomskunskapsämnet och senare än mer 
undanskymda inom religionskunskapsämnet. Det har understru-
kits att det fanns en förväntan på att de kyrkohistoriska inslagen 
skulle flyttas över till historieämnet på gymnasiet som en följd av 
förändringarna inom kristendomskunskapen på 1960-talet.449 Det 
förefaller därför rimligt att Statens läroboksnämnd anlitade särskilda 
granskare för att se över de kyrkohistoriska inslagen i läroböckerna 
i historia för gymnasiet.

Eftersom jag i denna undersökning bara har tittat på vissa år efter 
1963 och endast materialet från 1967 och 1971 innehåller särskilda 
sakkunnigutlåtanden angående kyrkohistoria, sluter jag mig till att 
det var åren kring 1970 som sådan granskning utfördes. Den hade 
åtminstone upphört 1976. Alla gymnasieläroböcker som granskades 
1967 (sex stycken)450 undersöktes särskilt med fokus på det kyrkohis-
toriska innehållet. Granskarna invände inte mot mängden kyrkohisto-
riskt stoff, men menade att kyrkans organisation och inflytande i för 
stor utsträckning knöts till staten. Dessutom tyckte den sakkunnige 
som särskilt undersökte framställningen av kyrkohistorien i dessa 
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sex historieläroböcker att de, när de väl tog upp något om kyrkans 
verksamhet utanför den statliga politiken, fokuserade för mycket på 
negativa aspekter, som häxprocesserna och kyrkotuktsmedlen.451 I 
något fall ansågs olika kristna riktningar ha blivit för dåligt belysta, 
exempelvis baptismen, herrnhutismen och kväkarrörelsen.452

Under 1971 breddades uppdraget då de särskilda sakkunnigutlå-
tandena beskrevs som gällande inte bara de kyrkohistoriska inslagen 
utan religionshistoriska inslag överlag.453 De sakkunniga kunde 
konstatera att ”den kristet västerländska kyrkan och kulturen fått 
ett totalt dominerande utrymme på bekostnad av andra kulturer 
och religioner”.454 När denna särskilda granskning föll bort kom 
okunskapen om religions- och kyrkohistorien i dagen: ”Partier av 
kyrkohistorisk karaktär är ofta valhänt skrivna och vittnar om att 
författarna är dåligt insatta i dessa frågor.”455

Sakkunniggranskarnas uppgift var troligen lättare när den gällde 
en särskild typ av historia i läroböckerna, och implicit denna his-
torieskrivnings förhållande till vetenskapliga rön. Det bör ha varit 
enklare för en kyrkohistoriker att se över de kyrkohistoriska inslagen 
i en lärobok, än för en historiker specialiserad på vilket område som 
helst att se över de övergripande historiska resonemangen. Den all-
männa historien torde vara svårare att få ”vetenskapligt grepp” om.

Kampen om idéhistorien 1966–1967
När det nya gymnasiet infördes 1965 lanserades idéhistoriska lä-
roböcker, men idéhistoria fanns inte som skolämne utan böckerna 
skulle användas i flera ämnen (till exempel filosofi, fysik, historia 
och matematik). Den här lösningen och de läroböcker som skrevs 
föranledde en större diskussion om idéhistoria i stort, som fördes i 
bland annat Dagens Nyheter. I centrum stod frågan om ämnets all-
männa identitet, och framför allt handlade debatten om ett upplevt 
behov av kunskaper i de vetenskaper vars historia ingick i idéhisto-
rien: Behövde en läroboksförfattare som skrev om fysikens historia 
vara fysiker? Behövde den som skrev fysikens historia vara idéhisto-
riker? Vilken roll spelade i så fall universitetsämnet idéhistoria för 
utformningen av dessa gymnasieläroböcker? Idéhistorikerna Ronny 
Ambjörnsson och Arne Losman skrev i Dagens Nyheter:
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Konstruktörerna av det nya gymnasiet har gjort en artig reverens 
för idéhistorien, ehuru de inte funnit den värd att vara ett själv-
ständigt schemaämne. I stället har de uppdragit åt en rad facklärare 
att undervisa i den del av idéhistorien som har särskild relevans för 
respektive skolämne.456

Ambjörnsson och Losman menade att den humanistiska idéhistorien 
behövde samordnas med de enskilda vetenskapernas historia och att 
det var idéhistorikernas uppgift att fungera som samordnare, eller 
experter på kulturklimat och de stora linjer utefter vilka de enskilda 
vetenskapernas historia utspelades. Idéhistorikern Sten Lindroth 
höll med i stort men menade att det kunde utgöra ett problem för 
vetenskapen om lärdom att ämnesspecialister skrev historien om sina 
ämnen, eftersom de visste ”så förtvivlat väl vad som är rätt och fel 
i de gamla texterna”. Han menade att det fanns en risk att de med 
hjälp av de senaste rönen i sitt ämne dömde historien med ledning 
av nuet, en presentism han menade hade ”förstört och utarmat 
mycken vetenskapshistoria”. Den humanistiska blicken saknades i 
dessa vetenskapshistorier.457

Debatten som följde på beslutet att införa idéhistoria utan egna 
timmar i gymnasieskolan, angående hur idéhistorien skulle inkorpo-
reras i olika ämnen, vilken riktning ”ämnet” skulle ha och framför 
allt vem som skulle skriva läroböckerna (naturvetare eller humanis-
ter), fick en ganska tydlig prägel av förhandling av det humanistiska 
universitetsämnet idé- och lärdomshistoria samt dess relation till de 
naturvetenskaper vars historia ingick i ämnets kunskapsfält. I cent-
rum av förhandlingen om det idéhistoriska ämnets innebörd och 
ramar stod en mängd försök till gränsdragningar.458 Diskussionerna 
anknöt till de resonemang som fanns i 1960 års gymnasieutredning, 
där idén om en särskild lärobok i ett ämne (idéhistoria) som inte 
hade timtilldelning hade förts fram. Gymnasieutredningen ansåg 
att de norska och danska läroböckerna i detta ämne försummade 
naturvetenskapernas idéhistoria, som ansågs vara ett av de viktigare 
momenten.459

Införandet av idéhistoriska läroböcker och den debatt som följde 
förtydligar det uppfattade behovet av gränsdragningsarbete i veten-
skapliga sammanhang. Sociologen Thomas F. Gieryn har beskrivit 
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behovet av distinktioner mellan vetenskap och icke-vetenskap som 
ett praktiskt problem eftersom gränserna ständigt förhandlas och 
omförhandlas. Behovet av att skydda den egna ämnesinriktningen, 
professionen för dem som arbetar med den och i slutändan ämnets 
autonomi, gör att företrädare för ämnet måste upprätthålla gränserna 
och arbeta för att dessa ska vara tydliga. Särskilt viktigt i försöken 
att upprätta ett sådant skydd, och vakta gränsen, är allmänhetens 
syn på behovet av viss vetenskap och legitimiteten för denna veten-
skaps gränser mot andra vetenskaper och mot icke-vetenskapliga 
områden.460

I anslutning till den statliga sakkunniggranskningen av en av 
de läroböcker som torgfördes under läsåret 1966/1967 uppstod en 
debatt i media innan sakkunnigutlåtandena var färdiga. Läroboken 
var skriven av Tor Ragnar Gerholm, professor i kärnfysik, och Sig-
vard Magnusson, gymnasielektor i filosofi och litteraturhistoriker 
som hade disputerat med en idéhistoriskt inriktad avhandling 1936 
(Magnusson var också ledamot av 1960 års gymnasieutredning).461 
Bland andra idéhistorikerna Sven-Eric Liedman, Henrik Sand-
blad, Sten Lindroth och Gunnar Eriksson uttryckte missnöje med 
läroboken under rubrikerna ”En urusel början” och ”Idéhistoriskt 
kvacksalveri för gymnasiet”,462 samt med omdömen som ”de grova 
sakfelen är många” och ”texten är full och överfull av felaktigheter, 
omdömeslösheter, tvivelaktiga eller åtminstone kontroversiella på-
ståenden utslungade som självklarheter”.463 Läroboken hade stressats 
fram, vilket framgår av förlagets ansökan om att få den uppförd på 
läroboksförteckningen: ”[Läroboken har] framställts under hård 
tidspress och med begränsade personella resurser […] kontakten 
mellan författare och förlag etablerades alltför sent.”464 Men debatten 
handlade i störst utsträckning om vem som får skriva vetenskaps-
historia och vilken skolning, naturvetenskaplig eller humanistisk, 
en sådan person bör ha.

I både läroboksförfattarnas och de professionella idéhistorikernas 
argumentation fanns ett tydligt stråk av gränsdragningsarbete, där 
gränserna för en särskild vetenskap och rätten för dem som befann 
sig ”inom” denna vetenskap att definiera ämnet bevakades. Profes-
sorn i idéhistoria Henrik Sandblad kallade lärobokens författare 
”lekmän” och ”entusiaster”.465 Fysikprofessorn Gerholm kontrade 
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med att ”många [professorer i idé- och lärdomshistoria] tror tydli-
gen att det för den som har sitt latingymnasiums naturkunskaper 
på decenniers avstånd i tiden trots allt ändå vore möjligt att med 
framgång bedriva lärdomshistorisk forskning i äldre tiders mate-
matisk-naturvetenskapliga utveckling”.466 Idéhistorikern Gunnar 
Eriksson värderade själva idéhistorien på ett helt annat sätt i sitt 
sakkunnigutlåtande om läroboken:

De avsnitt som behandlar de naturvetenskapliga idéerna är i sin 
helhet hänförda enbart till gymnasiets naturvetenskapliga ämnen 
[…]. Det innebär att eleverna på den humanistiskt-samhällsveten-
skapliga linjen inte alls anvisas någon orientering i denna viktiga 
del av idéhistorien. […] Det torde […] ha framgått mycket klart av 
diskussionen runt det nya gymnasiets inriktning att man allmänt vill 
söka minska klyftan mellan den naturvetenskapliga och humanistiska 
kulturen och att just naturvetenskapernas historia är ett ämne där 
humanister och naturvetare kan förenas runt självklara gemensamma 
intressen. Det moderna samhället är ju fundamentalt beroende av 
naturvetenskapens utveckling och hur det kommit därhän måste 
självfallet humanister och samhällsvetare få en inblick i.467

Läroboksförfattarnas svar på denna kritik blottlägger något som 
kunde ses som ett inneboende problem med att anlita akademiker 
som sakkunniga, utan någon professionell insyn i hur läroböcker 
kan och bör användas i undervisningen på gymnasiet:

Som granskare läser [den sakkunnige] läroboken rakt igenom från 
pärm till pärm och uppmärksammar inte att kapitel som i boken 
följer omedelbart efter varandra i realiteten fyller helt skilda pe-
dagogiska funktioner. Gymnasisten däremot kommer att uppleva 
boken på ett helt annat sätt. Vad som för [den sakkunnige] är en 
sammanhängande idéhistorisk monografi kommer gymnasisten 
snarare att uppfatta som ett undervisningspaket. […] Gymnasisten 
tillägnar sig innehållet successivt, akronologiskt och utan synkro-
nisering mellan undervisningsmomenten i olika läroämnen, under 
tre hela gymnasieår.468
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När det gällde idéhistoria, som lästes i många olika ämnen, blev pro-
blemet än mer framträdande, men samma invändning skulle kunna 
riktas mot all sakkunniggranskning av läroböcker där läroboken inte 
användes i undervisning i samband med granskningen, vilket sällan 
hanns med. De sakkunniga läste läroboken som om den lästes av 
elever från pärm till pärm, och under slutet av 1960-talet blev ett 
annat sätt att använda läroböcker vanligare. Författarna poängterade 
i sitt svar till de sakkunniga att idéer är kopplade till samhälleliga, 
sociala, ekonomiska, religiösa och politiska kontexter. Ett fullödigt 
studium av idéhistorien är inte möjligt inom varje ämne; idéhisto-
rien är en helhet och alla bitar kommer inte att falla på plats förrän 
eleven har tillgodogjort sig hela sin gymnasieutbildning, med alla 
ämnen den innehåller.469

I sitt sakkunnigutlåtande angående Gerholms och Magnussons 
lärobok pekade Gunnar Eriksson på 23 sakfel. Lärobokens förfat-
tare betecknade 18 av de 23 anmärkningarna som obefogade. Att 
en docent i ämnet som läroboken gäller kan peka ut en stor mängd 
sakfel, som författarna till läroboken bedömer som obefogade an-
märkningar, sätter fingret på en viktig omständighet i relationen 
mellan vetenskap och läroböcker. Den didaktiska situationen, det 
upplevda behovet av en sammanhållen och förenklad berättelse för 
eleverna, de uppenbara skillnaderna i abstraktionsnivå och förmå-
ga – eller upplevd möjlighet – att gå utanför det för ämnet givna, 
skapar tillsammans en avsevärd distans mellan akademikern och 
läroboksförfattaren.

Debatten mellan läroboksförfattarna och den sakkunnige sät-
ter relationen mellan idéhistoria som ämne och de ämnen vilkas 
historia beskrivs inom ramen för idéhistoria i fokus, särskilt re-
lationen mellan värdet av kunskaper i idéhistoria och kunskaper 
i exempelvis fysik, när fysikens historia ska avhandlas. Att en av 
författarna var kärnfysiker kan ha varit särskilt viktigt i den del 
av debatten som gällde huruvida läroboken överensstämde med 
det nya gymnasiets intentioner att överbrygga klyftan mellan na-
turvetenskap och humaniora, även om Gerholm också är känd 
för sina populärvetenskapliga insatser. Författarnas ovilja inför 
det akademiska ämnet idé- och lärdomshistoria sammanfattades 
av idéhistorikern Sven-Eric Liedman: ”En lång rad experter har 
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varit författarna behjälpliga: i skaran saknas egentligen bara de 
professionella idéhistorikerna.”470

En av Erikssons mer ämnesmässiga anmärkningar var: ”Att kalla 
upplysningstidens politiska filosofi för statisk är en grov överdrift.”471 
Kritiken på denna punkt avfärdade författarna dock som obefogad 
med hänvisning till att Eriksson hade missuppfattat vad författarna 
menat med meningen: ”Lika statisk som den newtonska mekaniken 
var också upplysningens politiska filosofi.”472 Enligt deras svar borde 
denna mening utläsas:

Samhällena formades, menade Montesquieu, av givna oföränder-
liga lagar alldeles så som den oorganiska materien var underkastad 
de eviga naturlagarna. Det politiska skeendet har sina givna yttre 
orsaker och det kan vetenskapligt förstås och förklaras som en det 
sociala systemets orsaksbundna reaktion på yttre faktorer sådana 
som klimatets och den fysiska geografins.473

Det förefaller långsökt att eleverna skulle läsa den korta meningen 
på detta sätt, och anledningen till att författarna avfärdade anmärk-
ningen som obefogad och ville ha kvar sin skrivning trots att den 
var lätt att missuppfatta om den egentligen ska utläsas som ovan, är 
höljd i dunkel. Detta exempel pekar dock på en viktig diskrepans 
mellan olika sätt att läsa en lärobok och kravet att det som står där är 
”rätt” utifrån en synvinkel som inte nödvändigtvis är den synvinkel 
ur vilken eleverna sedan läser den. Författarna visade ingen självin-
sikt i att de hade formulerat en mening i en lärobok för gymnasiet 
som kunde missuppfattas av en skolad idéhistoriker. I stället skriver 
de som avslutning på ovan nämnda resonemang: ”Anmärkningen 
är obefogad.”

Flera av Erikssons anmärkningar berodde på liknande ”missupp-
fattningar”, där språket och berättartekniken i läroboken kunde få 
även en initierad läsare att dra felaktiga slutsatser. Det är svårt att se 
att författarna inte skulle ha förstått att flera av de skrivningar som 
Eriksson anmärkte på skulle komma att läsas av eleverna på samma 
sätt som av Eriksson. Men de hävdade att deras ord skulle, och fak-
tiskt kunde, tolkas på annat sätt. De kunde med dessa medel skriva 
en lärobok som höll sin linje, som berättade en förenklad historia 
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med ett språk som gick fram till eleverna, och samtidigt hävda att 
de var nyanserade, åtminstone för den som läste texten på ett mer 
sofistikerat och initierat sätt.

Dessa författares mycket oförstående attityd gentemot den sak-
kunnige kanske avslöjar något om dynamiken mellan dem och 
oviljan att lyssna på eller ens försöka förstå invändningarna från ett 
visst akademiskt håll, det idéhistoriska. Eriksson skrev att avsnittet 
om biologi var ”fullt av sakfel”.474 Författarna svarade: ”I frånvaro 
av något enda konkret exempel lämnas anmärkningen obeaktad.”475 
Ett ganska nedlåtande svar kan tyckas, mot bakgrund av att biolo-
gins idéhistoria får betraktas som Erikssons specialområde vid den 
aktuella tidpunkten.476 Eftersom förhållandet mellan idéhistoria 
och naturvetenskapens historia hade debatterats i pressen fanns en 
relation mellan den sakkunnige och författarna: ”I Gerholms ögon 
är jag ett typexempel på okunnighet och inkompetens”, skrev Er-
iksson i Dagens Nyheter, kort efter att sakkunnigutlåtandet skickats 
in till Statens läroboksnämnd.477

Flera andra kommentarer från författarna understryker de problem 
som kan uppstå när vetenskapens krav på exakthet ska överföras till 
ett skolsammanhang där frågor om hur ett stoff ska läras ut är av 
stor vikt. Författarna gav flera gånger prov på att de inte klarade av 
att diskutera nyanser, och behovet av nyanser i läroböcker. I stället 
försökte de gång på gång poängtera att välmotiverade invändningar 
mot tvärsäkra påståenden var ”obefogade”, eftersom det var möjligt 
att läsa läroboken som mer fylld av nyanser.

På många sätt var det en tänkvärd förhandling om ämnet idéhis-
toria i förhållande till olika vetenskapliga ämnesdiscipliner som 
utspelade sig på den statliga förhandsgranskningens arena. Pro-
fessorn i matematisk fysik Sven Gösta Nilsson konstaterade i sitt 
granskningsutlåtande att boken behandlade ”de allmänna filosofiska 
tankelinjerna i de stora naturvetenskapliga upptäckterna”. Det han 
saknade var dock inte en koppling mellan dessa filosofiska tankelinjer 
och samhälleliga, politiska, sociala och ekonomiska kontexter i vilka 
de uppstod, utan det ”intressanta persongalleri av forskare, som har 
äran av dessa upptäckter och idéer”.478 Han fann ”framställningen 
innehållsmässigt synnerligen förtjänstfull” och den språkliga ut-
formningen ”lysande”, men även den matematiske fysikern kunde 



137

historievetenskap och läroböcker

se problem i de delar av läroboken som inte behandlade fysik. Han 
påpekade till exempel att motsättningar mellan religiösa och filoso-
fiska strömningar inte gavs något större utrymme, i stället avgjordes 
dessa lättvindigt genom att en vinnare utpekades.479 Med andra ord 
hade författarna skrivit historien på just det sätt som Sten Lindroth 
hade varnat för: med nuet som rättesnöre och historien som den 
självklara vägen dit.

Statsvetaren Jörgen Westerståhl var i sitt granskningsutlåtande 
övervägande positiv till boken som helhet, men hans uppdrag var 
att särskilt granska de samhällsvetenskapliga och politiska delarna 
av boken. I dessa delar vände han sig främst emot vad han kallade 
godtyckligheter, som främst var av två slag: avsaknad av klarhet i 
begreppsbildningen som ledde till godtyckliga resonemang samt 
godtyckligheter som kunde föras tillbaka på författarnas egna ide-
ologiska ställningstaganden. Westerståhl menade att författarnas 
ideologiska hemvist var alltför framträdande i form av subjektiva 
och ohistoriska resonemang. Av kritiken att döma ansåg Westerståhl 
att läroboken förmedlade bilden att samhällets historia drevs av en 
kamp mellan det tydligt onda och det tydligt goda som ledde fram 
till det västerländska demokratiska välfärdssamhället, en sociallibe-
ral tendens.480

Ett protokoll från Skolöverstyrelsens konferens om idéhistoria 
finns också i Statens läroboksnämnds arkiv bland de papper som 
behandlades på mötet den 13 april 1967 (det möte då Gerholms och 
Magnussons bok behandlades). I det protokollet från konferensen 
framgår att lanseringen av ett idéhistoriskt studium på gymnasiet av 
vissa ansågs vara ett misslyckande, och debatten mellan professorn 
i idéhistoria Sten Lindroth och läroboksförfattaren och fysikern 
Gerholm förefaller ha fortsatt vid denna konferens. Lindroth me-
nade att en lärobok i idéhistoria måste vara mer syntetisk än hittills 
författade läroböcker och att det borde finnas idéhistoriska intro-
duktioner i övriga ämnens läroböcker. Gerholm menade att det inte 
var något fel på läroboken som han och Magnusson hade skrivit. I 
stället var det avsaknaden av lärarhandledning som var problemet, 
och det problemet kunde inte lösas förrän läroboken hade använts 
i tre år, eftersom en elevkull inte skulle ha behandlat allt stoff förrän 
de första eleverna lämnade det nya gymnasiet.481
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Nämnden beslutade till sist att godkänna läroboken under en 
begränsad tid fram till läsåret 1968/1969, och de klasser som då 
började använda den skulle få fortsätta använda den under hela sin 
gymnasietid, fram till läsåret 1970/1971. Motiveringen löd: ”Då lä-
roplanen för gymnasiet förutsätter speciell lärobok i idéhistoria och 
då erfarenheter måste vinnas av gymnasieundervisningen i ämnet, 
har nämnden, trots bokens påtagliga svagheter, beslutat att uppföra 
den på läroboksförteckningen.”482

Den debatt jag har refererat här utspelade sig under några må-
nader kring årsskiftet 1966/1967, men även om den var förhållan-
devis kort pekar den ändå ganska tydligt på den statliga förhands-
granskningens roll i förhandlingen inte bara om skolämnen utan i 
förlängningen också om universitetsämnen. Ämnesidentiteten hos 
idéhistorikerna och hos företrädare för olika naturvetenskaper blott-
lades i debatten, särskilt som 1960 års gymnasieutredning kallade 
”ämnet” (utan timmar) idéhistoria, men uttryckligen efterlyste en 
naturvetenskapernas historia. Eftersom läroboken betraktades som 
alltför svår för gymnasister kan också själva författandet av boken 
ses mer som ett inlägg i en akademisk debatt än som ett verkligt 
hjälpmedel i studiet av idéhistoria på gymnasiet. Det är tydligt hur 
skolämnens utformning i stor utsträckning kan påverka självbilden 
och det upplevda behovet av gränsdragningsarbete hos akademikerna 
i de ämnen som kan tänkas göra anspråk på skolämnet.

Sett till hur Gieryn resonerar om behovet av skydd för ett ämnes 
autonomi är det rimligt att gränsbevakningen blev särskilt tydlig 
när ett forskningsämne skulle bli ett skolämne. Här fick ämnesfö-
reträdare möjlighet att tydligt markera gränser genom att påverka 
innehållet i bland annat läroböcker i skolämnet. Ämnets legiti-
mitet blev så att säga inskrivet i läroplanen genom att det gavs en 
plats i ungdomars utbildning. Att det uppstod en strid om vad det 
ämnet skulle innehålla är inte konstigt. När dessutom ämnet inte 
gavs några egna timmar utan skulle läras ut inom ramen för en rad 
andra ämnen, och därmed inte gavs full legitimitet, är det givet att 
gränsdragningsarbetet blev intensivt.

Författarnas och förlagets (vilket var SÖ:s eget) försök till gräns-
dragning kom till uttryck i att de inte engagerade några idéhistoriker 
i den interna utvärderingen av boken. De ansåg uppenbarligen inte 
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att idéhistoriker kunde bidra med värdefulla perspektiv på ämnet, 
vilket antyder att de hade en syn på gränserna för ämnet som inte 
sammanföll med universitetsvärldens idéhistorikers. Idéhistorikerna 
på universiteten utförde gränsdragningsarbete i det att de kallade 
författarna av läroboken ”amatörer”, ”lekmän” och ”kvacksalvare” 
– trots att en av författarna, Magnusson, hade disputerat i litteratur-
historia på en avhandling med tydlig idéhistorisk prägel, egentligen 
innan ämnet idéhistoria helt hade avknoppats från litteraturhisto-
rien.483 Kritiken riktades främst mot fysikprofessorn Gerholm, och 
det var mycket som stod på spel när naturvetenskapens företrädare 
ville skriva sin egen historia och inte såg den som en del av ett hu-
manistiskt universitetsämne. Gerholm pekade på gränserna som 
debattens huvudsakliga fokus när han påvisade att de idéhistoriker 
han mötte i debatten så noga ville poängtera det historiska arbete som 
behövdes i idéhistoria: ”På så sätt upprättas en klar gräns mellan de 
matematisk-naturvetenskapliga forskarnas och lärdomshistorikernas 
respektive områden. Gränsöverträdelse måste beivras.” Detta kallade 
han en ”temporal provinsialism”.484

Striden dog på sätt och vis ut, men idéhistoria bestod som ett 
ämne med lärobok men utan egna timmar även i Lgy 70. Anvisning-
arna för hur en lärobok i idéhistoria skulle se ut blev inte tydligare 
i den nya läroplanen, men det gjordes försök att få till en. Svenska 
Bokförlaget publicerade serien ”Idéhistoriska småskrifter”, där även 
idéhistoriker engagerades. Under 1970 och 1971 publicerades fyra 
häften, ett av en naturvetare, ett av en matematiker, ett av en filo-
sof och ett av en idéhistoriker.485 Dessa småskrifter granskades av 
Statens läroboksnämnd och även då kom spänningar mellan de na-
turvetenskapliga och de humanistiska inslagen i naturvetenskapens 
historia i dagen,486 men de var inte lika tydliga som 1966 och 1967.

Sammanfattning – omförhandlingen av historie-
läroboken i förhållande till historievetenskapen

Det fanns en uttrycklig uppfattning om att något kvalitativt nytt hade 
hänt inom historievetenskapen under 1940-, 1950- och 1960- talen. 
Det nya benämndes ”modernt” och stod i bjärt kontrast till den 
(oftast) negativt beskrivna ”traditionella” läroboken och den ”tra-
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ditionella” vetenskapen. I debatten om historievetenskapens för-
hållande till läroböckerna fanns ett stråk av dikotomisering som 
innebar att historievetenskapen ställdes mot pedagogiska övervägan-
den. De pedagogiska övervägandena ansågs i princip per definition 
dra historieundervisningen i allmänhet och historieläroböckerna i 
synnerhet bort från den vetenskapligt definierade sanningen, mot 
förenklade och därmed felaktiga beskrivningar av historiska hän-
delser och processer.

I anslutning till försök att accentuera mer ”modern” historie-
forskning i läroböckerna lyftes frågan om vad som kunde betraktas 
som ”säkra” kunskaper. Här gavs trots allt den ”traditionella kun-
skapen” ett visst övertag över den ”moderna”. Det traditionella hade 
vidmakthållits under lång tid och kunde betraktas som något som 
måste motbevisas fullständigt innan det kunde bytas ut; för att den 
moderna kunskapen skulle kunna vinna insteg i läroböckerna måste 
den betraktas som säkrare än vad den traditionella hade gjort. Frågan 
om säker kunskap och när en ny tolkning av ett historiskt skeende 
är radikal, kontroversiell och osäker, kontra när den blir allmän, 
etablerad, okontroversiell och säker, tydliggjordes också i debatten. 
Det tog ibland mycket lång tid innan nya rön kunde presenteras i 
läroböckerna utan förbehåll. I någon mån föll denna distinktion bort 
när läroböckerna i större utsträckning började fokusera på problem-
debatter och olika sätt att förhålla sig till historien, snarare än att 
återge ett singulärt narrativ. Kontroversiella kunskaper blev då snarast 
en tillgång och ett sätt att visa att historien är en tankekonstruktion 
snarare än en berättelse med klar och entydig referens i verkligheten.

Debatterna inom ramen för den statliga förhandsgranskningen 
av historieläromedel blottlade ett upplevt behov av att dra tydliga 
gränser mellan ämnen. När idéhistoria infördes på gymnasiet som 
ett ämne utan egna timmar men med en egen lärobok föranledde 
det en gränsdragningsdebatt mellan företrädare för de ämnen vars 
historia skulle beskrivas i läroboken och företrädare för universi-
tetsämnet idé- och lärdomshistoria. Debatten bottnade i vem som 
kunde skriva ett ämnes historia: en historiker eller någon som var 
expert i ämnet det gällde. Ämneskonceptionen blev tydligt intving-
ad i debatten och tydliggjorde frågan om ett skolämnes relation till 
motsvarande universitetsämne.
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Kopplad till debatten om historieläroböckernas förhållande till 
historievetenskapen fanns idén om nedsippring, att den koncentrerade 
och djupa kunskapen som forskats fram vid akademin skulle sippra 
ner till skolungdomen. Den konceptuella metaforen kunskap är 
ett flöde höll i sig under hela undersökningsperioden, men från 
1970-talet ifrågasattes behovet av att historieforskningens resultat 
skulle sippra ner. I stället skulle förståelse för hur historieforskning 
går till och hur vi kan veta något om det förflutna sippra ner. Kun-
skapen sågs fortfarande som ett flöde, men det var andra delar av 
flödet som behövde sippra ner.
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kapitel 5

Historiens huvudpersoner

Det har poängterats att en berättelse behöver ett mål för att upplevas 
som meningsfull. Målet bestäms av berättaren och måste på något 
sätt ha ett värde både för hen och för de personer som berättelsen 
berättas för, därmed blir berättelsen knuten till en viss kulturell 
kontext. Samtidigt behöver berättelsen en mängd systematiskt ord-
nade händelser som med fördel har ett kausalt samband.487 Alla 
dessa steg kan i någon mån betraktas som kulturellt kontingenta. 
När kulturen förändras, förändras också berättelserna som utgör 
kulturen och dess historia.

Som en konsekvens av att historien är kulturellt betingad följer att 
den är beroende av nutidens förmåga och vilja att ställa frågor till det 
förflutna. I förhandlingen om vilken historia svenska skolungdomar 
ska få sig till livs i olika tider ligger därför en tidsbunden uppfatt-
ning om vad det innebär att vara svensk, huruvida svenskhet är den 
mest centrala identiteten för ungdomarna och vilka konkurrerande 
identiteter som kan vara angelägna att odla och förstärka hos dem. 
Historiens explicita eller implicita protagonister blir därmed tydliga 
ledtrådar till vilken identitet som ska förstärkas.

I sin studie av 52 historieläroböcker utgivna mellan 1931 och 
2009 har historiedidaktikern Ingmarie Danielsson Malmros iden-
tifierat fem metaberättelser om Sverige och svenskhet: om neutrali-
tet, välstånd och välfärd, demokratins föregångsland, världens mest 
jämställda land samt främlingen.488 Dessa berättelser förändrades 
under perioden. Bland annat hade neutralitetsberättelsen en etnisk 
nationell emfas under den första halvan av undersökningsperioden 
och senare en mer statsnationalistisk, och vid millennieskiftet ersattes 
berättelsens positiva ton av en negativ. Berättelsen om välstånd och 
välfärd kan karaktäriseras som två olika berättelser som interagerar. 
Välståndsberättelsen är mer relaterad till industrialismen som ett 
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näringslivsprojekt som har skapat välstånd, medan välfärdsberättel-
sen har de sociala reformerna från 1930-talet och framåt som sitt 
huvudsakliga fokus och de som stod bakom dessa är berättelsens 
protagonister. Under 1990-talet blev välståndsberättelsen mer fram-
trädande i läroböckerna, efter att ha varit på tillbakagång 1960–1990.

Malmros studie är betydelsefull för vår förståelse av hur menings-
skapande berättelser förändras på grund av att den ser till berättel-
sernas helhet och inte någon specifik aspekt av ideologisk indoktri-
nering. Genom att undersöka hur de meningsskapande berättelserna 
behandlades av Statens läroboksnämnds och Läromedelsnämndens 
sakkunniga kan förändringarna av dem framträda tydligare. I detta 
kapitel ska jag fokusera på förhandlingen om historiens protagonist 
– nationen, Europa eller en tänkt kosmopolitisk människa – samt 
hur dessa protagonister ställdes mot en tänkt Andre.

Kapitlet har tre huvudteman. Det första är personhistoriens till-
bakagång under den undersökta perioden och hur detta behandlades i 
sakkunnigutlåtandena. Det andra är hur den konceptuella metaforen 
nationen är en behållare förändrades i sakkunnigutlåtandena 
under perioden; jag kopplar förändringen av denna konceptuella 
metafor till utmaningar mot den nationella diskursen, där det per-
sonifierade ”folket” delvis tog över efter de stora männen som his-
toriens huvudperson. Det tredje temat är hur internationaliseringen 
av undervisningen delvis utmanade de nationella utgångspunkterna 
för historiens berättarperspektiv.

Personlighetsskildringarna på tillbakagång
Att presentera individer som drivande i historiska narrativ genom 
ändamålsförklaringar är inte ovanligt i enklare redogörelser för 
historiska förlopp. Som en del av en sammanhållen historiesyn är 
framlyftandet av personers agerande ett idealistiskt sätt att se på 
historien. Det går också att skilja på några olika sätt att personifiera, 
som innebär olika syn på den enskilda aktörens mått av betydel-
se för det historiska skeendet. Synekdoke är, i det personifierade 
sammanhanget, en retorisk figur där en person får stå för en större 
entitet; till exempel Winston Churchill för Storbritanniens reger-
ing. En annan typ av personifiering är att tala om kollektiva aktörer 
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som sammanhållna subjekt med en enhetlig vilja, exempelvis att 
ge stater ett entydigt kollektivt aktörskap. Det finns tämligen stort 
stöd i forskning om historieundervisning för påståendet att elever 
tenderar att söka personifierade förklaringar där personers eller olika 
personifierade kollektiva aktörers agerande läggs samman i narrativa 
kedjor.489 Detta går att se som en konceptuell metafor: stater är 
organismer.

Före och närmast efter andra världskriget favoriserades inte per-
sonifieringar utan idealistiskt färgade personlighetsskildringar, inte 
bara i de metodiska anvisningarna för historieundervisning i läro-
verken och i undervisningsplanen för folkskolan. Läroböcker med 
arv från 1800-talet hade en mycket utförlig personkaraktäristik.490 
Genomslaget hos eleverna kunde visas i undersökningar, som i och 
för sig hade som utgångspunkt att ideal som eleverna borde leva 
upp till kunde knytas till personligheter. En undersökning av Georg 
Brandell från 1910-talet visar att elever i folkskolan mycket tydligt 
knöt nationens ideal till specifika personer. Tron på att särskilt ef-
tersträvansvärda ideal kunde och borde knytas till personer syns i 
frågor till barnen som: ”Vilka av Sveriges kungar tycker du allra 
bäst om?”, samt i följande slutsats: ”Att barnens val betingats av 
personligheternas storhet, framgår tydligt därav, att de kungar, vilka 
av historien betecknas såsom odugliga som regenter och obetydliga 
som människor, icke blivit nämnda av barnen.”491

I lärarpressen och andra debattforum fördes personligheternas 
roll i en lyckad historieundervisning fram. Där kläddes dessa idéer 
i pedagogiskt vetenskaplig dräkt med hänvisningar till ”elevernas 
fysiska och fysiologiska utvecklingsstadium”. Dessutom poängterades 
att personligheterna i historien kunde beskrivas utifrån deras eget 
liv och därmed bibringa unga elever en beskrivning av stora histo-
riska personers liv som unga, vilket kunde vara betydelsefullt med 
tanke på att den ”moderna psykologien […] framhållit betydelsen 
av barndoms- och ungdomsupplevelserna för individens följande 
utveckling.”492 Den här fixeringen vid personkaraktäristiker åtföljdes 
också av en debatt om problemen när personer inte beskrevs särskilt 
ingående och underblåste idén om historia som ett ämne fixerat av 
namn, och även av årtal.493

I början av 1950-talet noterades att personlighetsskildringarna 
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blivit färre. Det kunde ses som något positivt mot bakgrund av att 
forna tiders historieläroböcker ofta hade präglats av naivitet och 
mycket förenklad karaktäristik med onda skurkar och goda hjältar. 
Att personligheterna blivit färre och att det sociala och ekonomis-
ka livets betydelse för det politiska skeendet i historien hade lyfts 
fram mer berodde enligt historikern Hugo Valentin inte på några 
vetenskapliga principer, varken från pedagogisk, psykologisk eller 
historisk vetenskap. Valentin pekade i stället på det ”efemära” skälet 
att ”mellankrigstidens programmatiska ledarekult” hade framkallat 
en rörelse i motsatt riktning.494 Även om Valentin kunde se proble-
men med en alltför personlighetscentrerad undervisning i historia 
ville han understryka dess potential, både som pedagogiskt grepp 
och för att tillfredsställa behov i det kollektiva minnet:

varje folk har behov av att minnas forna tiders ledande män och 
känna deras personligheter, i den mån det är möjligt. Och vår epok 
kommer förvisso att gå till eftervärlden ej blott som socialismens 
och atomenergiens tid utan även som Franklin Roosevelts, Stalins 
och Churchills.495

En historiker som däremot ansåg att personligheterna hade alltför 
stort utrymme i undervisningen var Sven Ulric Palme. Liksom den 
pedagogiska forskning som givit skrivningen i de metodiska anvis-
ningarna från 1935, att beundran för personligheter var naturlig för 
unga människor, kunde även Palme se att biografiska uppgifter var 
viktiga på de lägre stadierna. Hans kritik gällde att personligheter 
fick förklara så gott som allt och att historien därigenom begränsa-
des och personifierades. Han anförde ett exempel, som anknöt till 
vad han ansåg var nationalistiska och lutherska tendenser i histo-
rieläroböckerna:

Gustav Trolle [framställs som] en förrädare, fylld av personligt hat, 
för sin faders skull men också för sin egen. Här går den nationalis-
tiska och den kyrkliga tendensen ihop. Inte ett ord om att striden 
mellan stat och kyrka under medeltiden sannerligen var något annat 
och mera än enskilda människors hat.496
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Ingmarie Danielsson Malmros har visat att exempelvis den sedelä-
rande historien om Torgny lagman försvann ur läroböckerna på 
1950-talet, men härleder förändringen till ett ifrågasättande av den 
historiska verkligheten bakom historien. Ulf Zander gör en liknan-
de iakttagelse när han konstaterar att berättelsen ifrågasattes under 
andra världskriget.497 Det finns tecken på en sådan utveckling i 
Statens läroboksnämnds sakkunnigutlåtanden.498 Förmodligen har 
händelsens utrangering ur läroböckerna även med övergivandet av 
personlighetsanknutna dygder att göra. Även historiskt verkliga per-
soner ansågs få för stort utrymme under 1950-talet, även om kriti-
ken var extra hård när rena sagofigurer fanns kvar i läroböckerna.499

Vid mitten av 1950-talet hade ”de socialekonomiska sammanhang-
en” trängt ut undervisningen om personligheter så pass mycket att 
Valentin inte längre såg en undervisning baserad på personligheter 
som självklar. Dessutom kunde han konstatera att det inte längre 
endast var statsmännen och krigsledarna utan även naturvetenskaps-
männen som framstod som historiens hjältar.500 Förändringen och 
debatten om historieämnet i skolan efter andra världskriget fick något 
av förvirring över sig. Vad skulle historieämnet handla om? Om inte 
politisk historia och ”stora män” längre var kärnan, vad var kärnan då? 
Skulle naturvetenskapens stora män behandlas i naturvetenskapliga 
läroböcker, och de stora tänkarna inom filosofiämnet?501 Det gjordes 
försök att dra upp riktlinjer: ”Avsnitten om svenska författare tillhör 
[…] modersmålsundervisningen. Endast om en författare ingripit i 
det historiska skeendet, bör han naturligtvis omnämnas.”502

Även om någon verklig förändring i styrdokumenten inte skedde 
före 1955 kom diskussionen i Statens läroboksnämnds sakkunnig-
utlåtanden tidigt att handla om personligheter. Frågan om det var 
för mycket eller för lite fokus på personligheter var dock öppen. 
Diskussionen gällde inte heller endast huruvida personligheterna 
och de biografiska beskrivningarna skulle ha stort eller litet utrym-
me utan även vilka personer som skulle vara med. Författare kunde 
ifrågasättas om de tog upp för många personer ur en enskild kate-
gori samtidigt som de ignorerade den sakkunniges favoritpersoner i 
historien: ”förf:a ha en särskild förkärlek för upptäcktsresande – och 
Johan Sobieski, när Aristoteles endast nämnes såsom Alexander den 
stores lärare och Dante icke alls omtalas.”503
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Den här förändringen av en välkänd historieskrivning med perso-
ner i fokus förefaller ha givit upphov till en långdragen förhandling 
där sakkunniga på intet sätt var överens och där läroböcker och 
kursplaner utgjorde två separata arenor för den framförhandlade 
förändringen av historieämnet. Det finns visst fog för att misstän-
ka att läroböckerna, med de sakkunnigas goda minne, flyttade en 
del av personbeskrivningarna till bilder och bildtexter, åtminstone 
under 1940-talet. Exempelvis kunde sakkunnigutlåtanden beskri-
va läroböckers illustrationer i gillande ordalag trots att de i princip 
endast var porträtt med bildtexter som utgjorde minibiografier: ”[I 
bildtexten] anges t.ex. den avbildade personens födelse- och dödsår, 
hans förnämsta insats samt, så vitt möjligt, avbildningens art såsom 
målning, fotografi etc.”504

Personfixeringen i läroböckerna kunde få kritik för att vara för 
namnbaserad. En mängd namn rabblades upp utan någon be-
skrivning alls av personerna bakom namnen. Under 1940- och 
1950- talen var det dock inte ovanligt att granskare som uttryckte 
sådana åsikter lanserade andra namn som de tyckte borde ha tagits 
med, alternativt ansåg att utrensningen av namn hade gått för långt, 
att författare förbisåg

värdet av att med ett namn underlätta inpräglingen och återerin-
ringen av sådant som dock ganska utförligt behandlas. […] Det 
är nog knappast heller överdrivet personintresse, om man finner, 
att realskoleeleven bör ha träffat på Karin Månsdotter under sina 
historiska studier; däremot hör nog Ottokar av Böhmen till de 
umbärliga namnen.505

En lärobok från 1940-talet fick kritik för att den tog upp ”en mas-
sa namn på konstnärer, författare etc., som inte kunna få någon 
mera ingående behandling. Å andra sidan avfärdas vissa personer 
[ex. Torgils Knutsson] synnerligen summariskt”.506 På 1940- och 
1950-talen var det fortfarande tydligt att personskildringarna och 
de personliga dygderna, framgångarna och idéerna skulle utgöra 
grunden även för icke-politisk historia: ”Utmärkande för frihetstiden 
var också naturvetenskapernas blomstring och intresset för inhemsk 
industri. Nämn några naturvetenskapsmän! Någon industriman!”507 
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På 1960-talet kunde sakkunniga tvärtom anse att dessa avsnitt var 
för mycket kryddade med namn och personligheter, särskilt i läro-
böcker för gymnasiet.508

De sakkunniga menade på både 1940- och 1950-talet att per-
sonskildringar var pedagogiskt överlägsna för främst yngre barn: 
”Eleverna behöver oftast koncentrera uppmärksamhet och studium 
kring personer och deras handlande. Från denna utgångspunkt kan 
de sedan läras förstå ett större händelseförlopp och kanske också ett 
idémotiv.”509 Förändringen mot färre namn – och årtal – kritiserades 
ibland av de sakkunniga:

Vidare märker man [i läroboken] en överdriven rädsla för namn. 
Ingen av Egyptens faraoner är namngiven, endast en romersk kej-
sare efter Augustus är medtagen, finska krigets klassiska slagfält är 
strukna och andra tronföljarvalets färgstarke Mörner får förbli ano-
nym. – Det är missriktad humanitet. Nybörjare i historia behöver 
dessa hållpunkter för minnet, som namn – och årtal – i måttlig 
omfattning utgör.510

Vid mitten av 1950-talet lanserades en ny lärobok i ”allmän historia” 
(den officiella beteckningen för utomnordisk historia) för gymnasiet. 
Den ansågs välbehövlig eftersom Jacobson och Söderlunds lärobok 
för gymnasiet från 1941 var den enda som fanns på förteckningen 
över godkända läroböcker.511 Den nya läroboken ansågs av en av de 
sakkunniga vara nydanande i sin behandling av personligheter. Bland 
annat hade regentlängden längst bak i läroboken ersatts av några 
statistiska tabeller, något som delvis ifrågasattes av den sakkunnige 
(”måste det ena utesluta det andra?”),512 som också ansåg att flera av 
de namn som hade uteslutits ur boken var ”otvivelaktigt umbärliga”. 
Men han nämnde också flera namn ur den politiska historien som 
borde ha funnits med. Däremot ansåg han att alltför många namn 
nämndes i de kulturhistoriska partierna: ”Om det är riktigt i fråga 
om den politiska historien, att namnkunskap endast har något vär-
de, när namnen kan ställas in i meningsfyllda sammanhang, måste 
detsamma gälla även för den andliga odlingens historia.”513

Även i fråga om den allra modernaste historien efterlystes person-
skildringar när de saknades. I granskningen av den ovan nämnda 
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läroboken i allmän historia, som förefaller ha gått i bräschen för 
historieskrivning och undervisning med betydligt färre biografiska 
uppgifter, poängterade sakkunniga att personskildringar inte borde 
överges helt: ”Churchills och Hitlers säregna levnadsöden kunde ha 
förtjänat en biografisk skiss, likväl som Gladstones och Disraelis.”514 
Trots att värdet av personskildringar hade ifrågasatts sedan nämn-
den inrättades var de sakkunniga länge ambivalenta i sin syn på 
hur de borde se ut och med vilken frekvens de borde förekomma i 
läroböckerna. Om en lång utläggning om någon personlighet skars 
ner till ett minimum kunde resultatet bli en sämre framställning, 
ett namn utan innehåll:

Utan vidare utläggning eller belysande exempel hänger t.ex. bilden 
av drottning Viktoria i luften: ”Viktoria hade ingen större begåvning, 
men hon var klok och ägde viljestyrka och ansvarskänsla.” I denna 
schematiska form kan karakteristiken inte bli annat än en tämli-
gen meningslös utantilläxa och kunde lika gärna ha varit borta.515

Ambivalensen är återigen tydlig. Frågan är om den sakkunnige på 
allvar menade att drottning Viktoria inte borde nämnas alls i en 
lärobok för realskolan, eller om han längtade tillbaka till de breda 
personskildringarna. I kritiken finns också en kritik mot att ta bort, 
men ändå ha kvar. Det är ingen vild gissning att personkaraktäristiken 
hade varit mer djuplodande och att denna intetsägande mening var 
allt som blev kvar efter ett försök att rensa ut personkaraktäristik. 
Budskapet till läroboksförfattarna angående personskildringarnas 
vara eller inte vara kan inte betraktas som glasklart. Det förefaller i 
stor utsträckning ha varit en fråga av subjektiv art och personer som 
den sakkunnige ville ha med i läroböckerna ställdes mot personer 
som fanns med: ”medan bägge bröderna Gracchus’ öden får en fyllig 
skildring nämnes inte ens Julius Caesar.”516 Läroboken följde i detta 
fall undervisningsplanen; både den från 1919 och den från 1955 
nämner uttryckligen bröderna Gracchus, men inte Julius Caesar.517 
När anpassningen till enhetsskolan förkortade realskolans historie-
kurs i slutet av 1950-talet var personskildringarna något som tidigt 
ströks, trots en del protester från de sakkunniga med hänvisning till 
att detta stoff passade den åldersgrupp som gick i realskolan. Där-
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emot kunde då framhållas att ”strykningen av bröderna Gracchus 
får anses vara ett steg i rätt riktning”.518

Var i läroboken, och i vilka sammanhang, som personer nämndes 
kunde utgöra grund för ifrågasättanden. I en lärobok för realskolan 
från 1952 (senare omskriven för enhetsskolan), som var lärobok 
och läsebok i ett, ingick en utförlig beskrivning av Thomas Edi-
son med status som läroboksstoff. Samtidigt var beskrivningen av 
järnets, kolets och oljans roll i samhällsutvecklingen angiven som 
bredvidläsningsstoff, vilket den sakkunnige betecknade som ”täm-
ligen omotiverat”.519

Hur många årtal läroböckerna skulle innehålla var en diskussions-
fråga som i debatten mellan sakkunniga och läroboksförfattare låg 
nära den om personligheterna eftersom årtal, i likhet med namn, 
ansågs fördunkla de stora sammanhangen och reducera historieun-
dervisningen till en minnesövning, samtidigt som andra ansåg att 
de hade en viktig roll att fylla, just som stöd till minnet. Antalet 
årtal kunde liksom antalet namn ge upphov till sakkunnigutlåtan-
den med väldig hetta där de sakkunniga försökte förstå författarnas 
sorteringslogik: ”En alldeles förvånande frikostighet växlar med en 
alldeles påfallande njugghet.” Den uppräkning av årtal som sakna-
des och årtal som nämndes i läroboken ger intryck av en uppretad 
sakkunnig, men även de årtal som den sakkunnige ville ha med ger 
intrycket av att vara helt och hållet godtyckliga.520

I försök att få ner antalet årtal kunde läroboksförfattare låta svenska 
regenter och händelser i den svenska historien utgöra tidsmarkörer 
i den allmänna historien eller tvärtom. Detta lyfte sakkunniga fram 
som en framkomlig väg under 1940-, 1950- och 1960-talen.521 När 
det inte framgick vilket år varken den ena eller den andra händelsen 
hade inträffat sågs det dock som väl sparsamt. Exempelvis medde-
lade en lärobok att Luthers uppspikande av sina teser var samtida 
med avsättningen av Gustav Trolle, men utan att något årtal angavs 
för någon av händelserna.522 Från och med 1955 uppmuntrades en 
tydligare anknytning mellan allmän och svensk (i vissa läroplaner 
nordisk) historia, på bekostnad av årtal, i kursplanen för realskolan 
och i något mindre mån i undervisningsplanen för folkskolan (”pa-
rallelliteten mellan tidsjämförelser bör framhävas”).523 Från mitten 
av 1960-talet var det en ambition i kursplanerna för gymnasiet att 
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stoffet skulle integreras mer påtagligt, utan någon särskild hänvis-
ning till namn och årtal.524

Personskildringarnas tillbakagång var ett uttryck för övergivandet 
av en individualiserad dygdebeskrivning. I stället för att beskriva 
personligheter som eleverna borde efterlikna började läroböcker-
na, delvis i enlighet med kursplaner och metodiska anvisningar, 
att poängtera mer kollektiva drag hos olika grupper utan direkt 
koppling till enskilda personer.525 Ett sakkunnigutlåtande från 1958 
sammanfattar ganska tydligt debatten om personskildringarna, 
”folkets” historia och vem som får vara kvar när personligheter ska 
strykas ur historien:

Inledningsvis framhålles, att författarna strävat efter att skildra fol-
kets liv. Helt naturligt har därför de kungar och krig, som spelat en 
obetydlig roll i samhällsutvecklingen, bortfallit. Detta är säkerligen 
en riktig princip, men det är stundom en ganska svår avvägnings-
fråga vad och vilka som ska lämnas utanför.526

De ”inlärningspsykologiska” vinsterna med att ta upp personerna 
bakom olika förändringar fortsatte att användas i kritiken av för 
mycket fokus på strukturer, processer och grupper:

Om Augustus och Diokletianus ägnats avgränsade och mera konkre-
ta moment, hade ur inlärningspsykologisk synpunkt betydelsefulla 
förändringar i romarrikets historia mera kommit till sin rätt. Nu 
blir framställningen för läseboksaktig. Eleverna i brytningsåldern 
vill ha något bestämt och konkret att hålla sig till.527

Även om vissa sakkunniga höll emot när de ansåg att för mycket 
förändrades framfördes också kritik mot att lärobokstraditionen 
tilläts diktera villkoren för helt nya läroböcker gällande hur histo-
riska personligheter skulle beskrivas. Personer användes inte bara 
som tidsmarkörer utan som historiens huvudsakliga aktörer, kring 
vilka hela det historiska skeendet koncentrerades.528 Mot slutet av 
1960-talet, när den så kallat traditionella historieskrivningen med 
enhetliga nationella narrativ inte var lika framträdande, ansåg vissa 
sakkunniga att vilka personer som skulle ingå i ett läroboksnarrativ 
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var en helt öppen fråga och främst en fråga för de enskilda förfat-
tarna, även om de fortfarande ansåg att personskildringar kunde ha 
en positiv effekt på inlärningen:

Jag finner ej anledning i detalj redovisa en subjektiv uppfattning 
av författarnas urval av fakta. Det bör dock nämnas, att historiska 
personer, vissa utrikes- och inrikespolitiska händelser, som hittills 
fått stort utrymme i läroböckerna, ej ägnas någon större uppmärk-
samhet. […] Skildringen av personer och händelser kan ge en på-
tagligare bild av en historisk epok.529

Debatten tog dock inte helt slut utan fortsatte ända till 1991. Sak-
kunniga var fortsatt ambivalenta och kritiska till både vad de upp-
levde som en fortsatt personcentrerad historieskrivning530 och vad 
de upplevde som ett övergivande av en viktig del av historieun-
dervisningen och ett pedagogiskt riktigt grepp för att fånga unga 
människors intresse för historia.531 Diskussionen fanns på alla sta-
dier men var kanske mest framträdande angående läroböcker för 
mellanstadiet och i något mindre mån för högstadiet. Det var mer 
ovanligt med den här typen av diskussioner angående gymnasiets 
läroböcker, åtminstone efter 1970. Det kan dock konstateras att 
åtminstone vissa av mellanstadiets historieläroböcker fortfarande 
har ett tämligen tydligt fokus på historiska personligheter, särskilt i 
anslutning till den äldre politiska historien, koncentrerad till kam-
pen om kungamakten.532

När det personhistoriska stoffet, kanske främst den ingående be-
skrivningen av svenska kungars släktskap, giftermål och liv, ströks ur 
läroböckerna till förmån för annat stoff kunde det ske utan att förstå-
elsen för historiska personer förväntades minska. Läroboksförfattarna 
antog kanske att eleverna redan visste det som lämnades utanför:

Ett typiskt exempel på den oklarhet som den starkt sammandragna 
framställningen måste skapa hos eleverna är en mening om Si-
gismund: ”När hans son Sigismund, som var katolik som sin mor, 
kom hem från sitt polska rike …” Hur kunde den svenske kungen 
Johan III:s son vara kung i Polen? måste eleven fråga. Det får han 
inte veta i boken.533
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Som framgått var det inte de sakkunniga som i första hand drev 
frågan om att få bort personhistoria ur läroböckerna. Diskussionen 
var öppen och även läroboksförfattarna hade tydliga åsikter i frå-
gan. När avsaknaden av beskrivningar av personliga drag framhölls 
av sakkunniga kunde läroboksförfattare beskriva sina böcker som 
avantgardiska och de sakkunniga som bakåtsträvare: ”Är det fältsla-
gen, frontförändringarna och hjältarna han [den sakkunnige] vill ha 
återinsatta på plats?”534 skrev en författarkvartett 1973 i ett yttrande 
till Statens läroboksnämnd.

Utöver de pedagogiska argument som hade funnits med hela ti-
den – att eleverna hade lättare att ta till sig historia om den knöts till 
enskilda individers personligheter och liv – kunde de nya kraven på 
att möta eleverna i deras egna intressen och anknyta till dagsaktuella 
frågor ge upphov till nya argument för personhistoria. Om undervis-
ningen kopplades till elevernas intresse för kändisar kunde personlig-
hetens roll i historien skrivas fram som ett ”modernt” sätt att angripa 
historien. Men det var inte den gamla sortens personligheter (kungar 
och adelsmän) som efterfrågades på 1970-talet, utan personligheter 
ur den ekonomiska och sociala historien: ”Skall man döma av mass-
medias stora intresse för ’kändisar’, borde nog historieböckerna satsa 
mer på betydelsefulla historiska personer och då naturligtvis främst 
på näringslivets och kulturens stormän, på folkrörelsernas ledare och 
på genomsnittsföreträdare för t.ex. emigrationen.”535

Även strukturer ansågs behöva en tydligare koppling till ”människor 
av kött och blod”,536 men inte maktens människor utan ”genom-
snittsföreträdare” för strukturella förändringar. Det var stundtals 
tydligt på 1970-talet att det inte ansågs förenligt med god histo-
rieundervisning att beskriva historiska skeenden utifrån enskilda 
makthavares liv. Det sågs inte som ”väsentlig historia”.537 Tre exempel 
från 1970- och 1980-talet:

Individen har ofta enligt min uppfattning framhävts på kollekti-
vets bekostnad. Vi måste i fortsättningen tillgodogöra oss bättre 
olika uppslag från de marxistiska historikerna. Våra läroböcker ter 
sig idag alltför gammalmodiga i sin alltför kraftiga betoning av 
kungligheter och överklass och sitt påtagligt svala intresse för de 
breda folklagren.538
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Sid 11: ”Bland folket rådde till en början ingen ovilja mot Ludvig 
XVI. Alla visste, att han var hygglig och godmodig och ville alla väl. 
Men man visste också, att han var en svag och obeslutsam man …” 
En sådan formulering hör verkligen inte 70-talet till. Frankrikes mil-
jontals fattiga var nog inte alla så eniga i sina omdömen.539

I urvalet av porträtt märks ambitionen att spegla både män och 
kvinnor ur skilda samhällsklasser från Sverige och det övriga Europa. 
I syfte att teckna en levande bild menar jag att författarna i något 
fall kommit farligt nära den föråldrade och alltför nationalistiska 
historieskrivningen. Eleverna får exempelvis en ensidig beskrivning 
av Karl XII som den unge hjältekonungen. […] Något tillspetsat 
kan man säga att författarnas porträtt av Karl XII präglas av samma 
nationalromantiska anda som Cederströms målning från slutet av 
1800-talet.540

Även om personligheternas roll fortfarande hade en viss betydelse 
för historieundervisningen är det tämligen klart att de inte hade 
samma roll, de var inte längre protagonisterna i historien, de var 
snarare exempel på strukturell förändring eller någon typ av extra 
information utanför det huvudsakliga narrativet.

Utrangeringen av det stora personlighetsgalleriet kan kopplas till 
en utmaning mot det ”traditionella” sättet att skriva nationell histo-
ria, men det är inte lika självklart att det var en utmaning mot den 
nationella diskursen. Nationens historia kan skrivas utan kopplingar 
till nationella hjältar i form av kungar och fältherrar.

Kvinnliga personligheter
Före 1970 fanns inget som helst ifrågasättande av frånvaron av 
kvinnor i läroböckerna inom ramen för läroboksgranskningen, 
varken angående kvinnliga förebilder i form av personligheter eller 
angående kvinnors situation som kollektiv. Bristen på kvinnohistoria 
hade dock påpekats sporadiskt i debatten om läroböcker, och dessa 
påpekanden hade blivit mer framträdande under 1950- och främst 
1960-talet.541 Angående kvinnor som kollektiv kom en tydlig debatt 
igång inom ramen för läroboksgranskningen under 1970-talet i och 
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med att frågan om ”könsroller” lyftes i Lgr 69. ”Könsrollsfrågan” 
sågs där som en viktig del av ”lärostoff i alla ämnen” och skolan 
skulle arbeta för att motverka ”traditionella könsrollsattityder” och 
ifrågasätta skillnader mellan kvinnor och män i samhället.542 Den 
här frågan hade lyfts redan i Lgr 62, men i mer försiktiga ordalag.

Det kan förefalla logiskt att det inte fanns någon diskussion om 
kvinnliga personligheter med tanke på att personligheterna var på 
väg att rensas bort. Men givet att de sakkunniga i stor utsträckning 
förefaller ha stretat emot denna förändring genom att ifrågasätta 
läroboksförfattarnas nedskärning av antalet personligheter under 
främst 1950-talet är det frapperande att frågan om kvinnliga förebilder 
knappast alls lyftes förrän på 1980-talet. Historikern Ingela Nilsson 
har också visat att den förändring som fredsrörelsen eftersträvade 
under mellankrigstiden, en mindre krigisk framtoning i historielä-
roböckerna, relaterades till att mansbilden skulle förändras genom 
framlyftandet av ett annat manligt ideal, inte genom fokusering på 
kvinnor i historien som alternativa förebilder.543 Historieämnets 
koppling till nationernas manliga själars kamp om makt och storhet 
förefaller ha legat som en våt filt över förhandlingen.544

Under 1970-talet togs frågan om kvinnors historia upp av sakkun-
niga, men då var det hur kvinnor som grupp hade levt i historien 
som efterfrågades. På 1980-talet kom det första sakkunnigutlåtandet 
som tydligt efterfrågade omnämnandet av kvinnor som individer 
i en specifik lärobok. Kravet gällde ”kvinnohistoria” – en kollektiv 
historia – men det kopplades till att boken lyfte fram individuella 
män och att tiden i den granskade läroboken personifierades av en 
pojke, Axel: ”boken är i högsta grad männens historia. Det är vis-
serligen sant att kvinnorna alltid varit mer eller mindre anonyma, 
men det finns i dag många historiska handböcker, ja till och med 
läroböcker för skolbruk, som alltid berör kvinnors ställning i olika 
kulturer.”545 Författarna till den berörda boken tog fasta på bokens 
titel utan någon vidare motivering till att kvinnor inte berördes: ”Vi 
har med titeln ’Människan i tiden’ velat betona att historia handlar 
om alla människor dvs även kvinnor.”546 Resonemanget får betrak-
tas som mycket vagt, men det fanns en antydan till förändring av 
protagonisten i historien i titeln Människan i tiden: det är varken 
nationen eller särskilda personer som är huvudperson, utan männi-
skan i någon sorts allmän mening. Att denna människa  uppenbarligen 
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uppfattades av de sakkunniga som varande av manligt kön valde 
författarna att inte bemöta.

Ett par gånger kom kvinnliga personligheter på tal i sakkunnig-
utlåtanden. I två sakkunnigutlåtanden har jag hittat efterlysningar 
av sammanlagt tre kvinnor: Harriet Beecher-Stowe, Florence Nigh-
tingale och heliga Birgitta.547 Båda sakkunnigutlåtandena skrevs i 
slutet av undersökningsperioden, 1989 och 1991.

En projicerad nation
En av de tydligaste utvecklingslinjerna i historieundervisningen 
under efterkrigstiden, som framkommer i tidigare forskning, är 
förändringen från den nationella diskursens primat till en demokra-
tiskt centrerad historieundervisning.548 Före 1945 beskrevs nationen 
som en sammanhållande länk mellan då och nu. I läroböcker och 
kursplaner tog en berättelse form om gruppen ”svenskarna”, sam-
manhållen över tid. Den moderna nationen, och i någon mån även 
staten, projicerades på historien, långt bortom nationens begreppsliga 
räckvidd. Några exempel från folkskole- och gymnasieläroböcker 
synliggör även användandet av uttrycket ”vårt land”:

Hela Sverige har en gång varit betäckt av is. […] Människorna kom-
mo hit över Danmark, som på den tiden icke skildes från Sverige 
genom vatten. Vårt land såg då helt annorlunda ut än i våra dagar.549

Människornas invandring till Sverige ägde antagligen rum kort 
efter sedan isen börjat avsmälta, så att bebyggelsen i södra Sverige 
började, medan ännu de nordligare delarna av landet voro täckta 
av is. Det folk som invandrade anses ha tillhört samma ras, som 
alltsedan har varit bofast i landet, och det var sålunda de nu levande 
svenskarnas förfäder.550

Vårt land har funnits redan före Kristi födelse. Med säkerhet veta 
vi, att människor ha bott i vårt fädernesland sju tusen år före vår 
tideräknings början. De första människorna, som invandrade till 
vårt land och togo det i besittning, hade det helt annorlunda ställt 
än vi, som nu leva.551
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Hur länge ha människor bott i vårt land? Det vet man ej fullt säkert, 
men flera tusen år är det. Låt oss gå fyra årtusenden och något mer 
tillbaka i tiden! Nästan hela Sverige var då täckt av täta skogar, som 
vimlade av villebråd.552

Vårt land har inte alltid varit sådant, som det nu är. Det fanns en 
tid, då inga människor kunde bo i Sverige. Då var det mycket kallare 
än nu, och all nederbörd frös därför till ett hundratals meter tjockt 
istäcke, som betäckte Sverige.553

Det geografiska område vars västliga gräns utgörs av Skanderna, 
Nordsjön och Öresund och östliga gräns utgörs av Östersjön, Bot-
tenhavet och Torneälven görs i dessa texter till en integrerad och 
permanent del av nationen Sverige och dess folk, svenskarna. Svensk-
arnas förhållande till den jord där staten Sverige ligger fästes så långt 
tillbaka det någonsin var möjligt.554 Forskningsstöd för detta kunde 
hämtas från arkeologin under den här perioden (1921–1947).555

Än idag projiceras nutida nationer på historien. I populärkulturen 
och i viss mån även inom forskningen görs återkommande kopplingar 
mellan mycket gamla historiska fenomen och dagens nationer. I ve-
tenskapsjournalistiken florerar rubriker som ”Dansk nationalsymbol 
kan ha varit svensk”, när symbolen i fråga är en människa som levde 
för över 3 000 år sedan (Egtvedflickan) och därmed svårligen kan ha 
varit varken dansk eller svensk. Dessutom diskuteras män niskornas 
rörlighet i termer av ”en internationell bronsålder”, vilket antyder att 
det fanns nationer som kunde interagera under bronsåldern.556 I den 
vetenskapliga artikeln som vetenskapsjournalisten refererade till i fallet 
med den ”danska nationalsymbolen” undviker skribenterna konsekvent 
att tala i termer av nation, men har av oklar anledning ritat in dagens 
nationsgränser på en karta som beskriver var Egtvedflickan begravdes 
och var hon kan ha levt under olika delar av sitt bronsåldersliv.557 Up-
penbarligen har nationsbegrepp stor dragningskraft när det gäller att 
skapa narrativ om vilka vi är. Naturaliseringen av nationen som den 
konstitutiva utgångspunkten när mänskliga samhällen ska undersökas 
och beskrivas, både i nutid och i dåtid, är påtaglig.558

Den så kallade metodologiska nationalismen ligger inte enbart 
i ett påtagligt ideologiskt sökande efter en ideologisk nation. Där 
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ingår också mindre ideologiska inslag: omedveten reproduktion av 
den ideologiska nationen, bland annat genom så kallade deiktiska 
markörer, de språkliga markörer som refererar till utsägelsesituationen, 
alltså vem som säger något och var hen säger det.559 I exemplen ovan 
är ”vi” detsamma som nationen och begrepp som ”hem”, ”inrikes” 
och ”här” syftar på Sverige.

Inom läsbarhetsforskning talas det om connectivity – att skapa 
närhet mellan läsaren och texten.560 Eftersom läsaren inte har levt i 
historien blir kanske det enklaste sättet för författaren att knyta an 
till en grupp som både den nutida läsaren och de människor som 
den historiska texten handlar om ingår i. Det behöver inte vara en 
nation, utan kan vara vilken grupp som helst med anknytning till 
läsaren. Om läsaren är ett barn i en svensk skola är det dock i princip 
bara två grupper som en betydande majoritet av de tänkta läsarna 
kan tänkas känna tillhörighet till: svenskar och barn.

Båda dessa grupper kan betraktas som konstruerade, historiskt 
föränderliga och mer eller mindre godtyckligt definierade. Exem-
pelvis kan gruppen ”barn” definieras som alla människor som levt 
i 1–14 år (de som levt kortare tid än 1 år kategoriseras då som 
”spädbarn” och de som levt längre som ”ungdomar” eller ”vuxna”), 
men den kan lika gärna definieras som alla människor under 16, 
18, 20, 21 eller någon annan ålder.561 ”Svenskar” kan definieras 
som människor som är medborgare i staten Sverige, men det kan 
inte vara det som åsyftas i ovanstående lärobokscitat eftersom 
staten Sverige inte är 10 000, 3 000 eller ens 1 000 år gammal. I 
stället måste det vara någon typ av etnisk grupp som åsyftas och 
exakt vilket förhållande människorna inom denna grupp har till 
varandra angående genetik, språk, kultur eller födelseort framgår 
naturligtvis inte. Ett antal frågor blir genast uppenbara och svårbe-
svarade. Angående genetik: Finns det någon genetisk gräns mellan 
exempelvis svensk och dansk och var går den i så fall? Angående 
språk: Svenska talades knappast för 3 000 år sedan och var går 
de historiska gränserna mellan norska, värmländska och svenska? 
Angående kultur: Vad kan klassas som svensk kultur i ett histo-
riskt perspektiv och vem bestämmer det?562 Vilka av de kulturella 
egenheterna hos bronsålderns människor var beroende av etnicitet? 
Hur förhåller de sig till vad som betraktas som svensk kultur idag? 
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Angående födelseort: Var ska födelseorten ligga i förhållande till 
nationens geografiska gränser? Inom dagens gränser? Inom histo-
riska gränser? Tänkta gränser? Måste även föräldrar, eller till och 
med far- och morföräldrar, ha samma födelseort?563

Uppkomsten av ett behov av ett sammanhållet kulturfolk, som 
delar något med dagens nationsbundna folk, går att spåra till 1800-ta-
let och till en ”dellösning på de lärda problem upptäckten av det 
nationella folket medförde”.564 Det handlade kanske inte så mycket 
om att kartlägga befolkningen som bodde i ett visst område för tu-
sentals år sedan, utan om att fastställa det ideologiska folket, som ett 
nationellt folk.565 Projiceringen av nationen på historien kan betraktas 
som en del i det gruppskapande projekt som beskrivningen av en 
gemensam historia i mångt och mycket är.566 Genom att berätta en 
grupps historia konstituerar berättaren gruppens ödesgemenskap 
och gruppen som sådan konstrueras performativt. Under 1900-talet 
hade dock gruppen nationen flera utmanare, till exempel arbetarna, 
kvinnorna och minoriteterna. Precis som nationen är dessa inte es-
sentiella grupper med inneboende inbördes likheter utan föreställda 
grupper, som kanske hellre skulle kallas kategorier.567

När de sakkunniga som anlitats av Statens läroboksnämnd börja-
de ifrågasätta det sätt på vilket stenåldern gjordes svensk i historie-
läroböckerna ifrågasatte de inte själva konceptet med en nationell 
stenålder utan att norrländska och skånska barn skulle få samma 
undervisning om stenåldern:

Som vanligt i alla läroböcker och för alla stadier upp till studentexamen 
skiljer förf. inte mellan gammaldanska och gammalsvenska landskap. 
Barnen i Norrland och barnen i Skåne får exakt samma framställning 
av stenålder och bronsålder t.ex. Det blir visserligen lärarens sak att 
göra hembygdens historia till den röda tråden – men han gör det i 9 
fall av 10 inte utan följer läroboken och talar om ”vår” stenålder etc. 
Därför måste läroböckerna klargöra skillnaden i utvecklingen i de 
gammaldanska och i de gammalsvenska landskapen.568

Denna debatt fördes vid denna tid även inom ramen för föreningarna 
Nordens historieläroboksrevision. Där ifrågasattes också nationalise-
ringen av det förflutna, men inte utifrån den begränsade historiska 
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räckvidden av begreppet ”nation”, utan utifrån att olika geografiska 
områden skulle ges rätt nationella historia.569

Även om det blev mer ovanligt från och med 1960-talet var 
projiceringen av Sverige och ”det svenska” på en mycket avlägsen 
historia mycket påtaglig under hela perioden genom att adjektivet 
”svensk” användes om företeelser långt bortom nationsbegreppets 
räckvidd.570 Framför allt skedde denna projicering genom en särskild 
användning av begreppet ”folk”.

”Folket” som historiens huvudperson
Folk är ett mycket plastiskt begrepp, som kan betyda många olika saker 
och som konstrueras olika inom olika diskurser och i olika diskursiva 
praktiker.571 I kursplanerna för historia förändrades användningen 
av detta svårdefinierade begrepp under 1950-talet, och förändringen 
accentuerades under 1960-, 1970- och 1980-talen. Den kan ses som 
en konsekvens av att den nationella sammanhållningen inte längre 
skulle grundas på dygder och hjältemod hämtade från historiska indi-
vider, som Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Karl XII. I stället skulle 
denna sammanhållning bygga på ”folkets” liv och arbete.572 Detta var 
en del i tillbakagången för personbeskrivningar. Det kan också ses 
som ett uttryck för att utbildningens fokus flyttades från socialisering 
till subjektifiering – till att göra det möjligt för eleverna att utvecklas 
som fria och oberoende individer.573 Vad gällde de förändringar som 
stipulerades i läroplaner och kursplaner från 1950-talet och framåt är 
det ganska tydligt att den nationella diskursen utmanades. Det går 
att följa flera trådar i utvecklingen av sättet att undervisa historia från 
mellankrigstidens nationalistiska historia (som förvisso ifrågasattes 
under mellankrigstiden),574 som skulle fostra eleverna till nationella 
medborgare, till en delvis materialistiskt färgad historieundervisning 
om arbete och liv för vanligt folk. Det pågick också en utveckling 
mot interkulturell kompetens, Europatanken och internationella 
perspektiv.575 Utöver det fanns ett drag av individualisering av un-
dervisningen: eleverna skulle se sig själva och sin plats i historien ur 
ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.576

Här sammanfaller en materialistisk diskurs (om än i mycket 
förenklad form), där det arbetande folket är historiens protagonist, 
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och en nationalistisk diskurs, där den etniska gruppen ”svenskar” är 
historiens protagonist, med hjälp av det mångfacetterade begreppet 
”folk”. En interdiskursivitet blir därmed synlig. I den mån kungar 
och drottningar byttes mot ”folket” kunde det vara ett utslag av en 
annan sorts nationalism, som i likhet med den förändrade kursplanen 
fokuserade på folkets dygder och upplevelser snarare än på kungens:

Att redan på en lärobok för folkskolan lägga rent samhällshistoriska 
perspektiv får räknas som en förtjänst. Fråga är om man inte kan gå 
vidare på den inslagna vägen. Varför alltid se samhällsutvecklingen 
från kungarnas och de styrandes synpunkt? Kunde man inte se 
utvecklingen från folkets? De sociala och ekonomiska följderna av 
krigen, sådana de tedde sig för bönderna, söker förf:a att genomfö-
ra. Arbetarefrågorna och de stora politiska motsättningarna under 
senare delen av 1800-talet erhåller förtjänstfull behandling.577

Av citatet (från 1952) framgår inte bara en oprecis användning av 
begreppet ”folk”, utan också den fortsatta förhandlingen av läroböck-
ernas innehåll. Frågan om det inte går att se saker och ting från en 
annan synvinkel har ingen förankring i kursplanen. För folkskolan 
gällde fortfarande 1919 års undervisningsplan, och även om det var 
möjligt för den sakkunnige anno 1952 att se vartåt utvecklingen för 
historieundervisningen pekade i och med kursplan och studieplan 
för försöksverksamheten i enhetsskolan, gick han bortom den un-
dervisningsplan som gällde för den bok han granskade. Dessutom 
förändrades inte synen på personligheter i historieundervisningen 
mellan folkskolans undervisningsplan från 1919 och enhetsskolans 
studieplan i någon nämnvärd utsträckning.578 Till saken hör möjligen 
att granskningsuppdraget hade ändrats något 1950: granskningens 
relation till kursplanen hade försvagats genom att ordet ”huvudsak-
ligen” lades till angående hur väl läroboken skulle överensstämma 
med de kursplaner som fanns för de kurser boken var avsedd för.579

Folket beskrevs ofta, både i läroböcker och i sakkunnigutlåtanden, 
enligt den konceptuella metaforen ett folk är en (medveten) 
organism. Ibland kunde detta sättas i relation till besjälandet av 
landet som helhet, det ena var fel och det andra rätt: ”Ett folk ’lär 
sig’, inte ett land.”580 Synen på folket som en sammanhållen entitet 
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med något av ett medvetande blir särskilt tydlig i denna konceptuella 
metafor. Behovet av att personifiera folket kan också knytas till att 
en historia som bara rörde strukturer inte ansågs appellera till barn 
och ungdomar, att de hade svårt att göra historien till sin egen när 
den inte handlade om personer. Sakkunniga kunde efterlysa mera 
”folklighet” i historieläroböcker som de menade fokuserade på den 
sociala och ekonomiska historien.581 Folkligheten var till en början 
tydligt kopplad till nationen och den medvetna organismen ”folket” 
var en svensk organism: ”Över huvud syns svenska folkets historia ha 
fått alltför litet utrymme. Förgäves söker man i boken efter skild-
ringar som lockande beskriver för eleverna hur människorna levde 
och verkade förr i tiden här i landet.”582 I detta sakkunnigutlåtande 
från 1957 framstår svenskheten som mycket viktig. Uttrycket ”här 
i landet” är en närmast övertydlig deiktisk markör. Det räckte inte 
med att understryka att det handlade om svenska folket när barn och 
ungdomar skulle lära sig något om hur människor levde förr i tiden. 
Det var inte vilka människor som helst som den sakkunnige menade 
skulle ingå i ”lockande skildringar”, det var människorna ”här i landet”.

Att läroböckerna fortfarande hade en uppgift att fylla gällande 
fördjupandet av fosterlandskärleken, även sedan uppmaningen till 
historielärare att stärka kärleken till fosterlandet hade försvunnit 
ur kursplanerna, var tydligt i sakkunnigutlåtandena i början av 
1960-talet. Välskrivna böcker ansågs hjälpa ”oss i vår strävan att göra 
historieundervisningen levande och meningsfylld, [och] bidrager 
verksamt till att förklara och fördjupa kärleken till vårt fosterland”.583

Den folkliga historien i kulturell bemärkelse hade behandlats i 
historieskildringar tidigare. När Carl Grimberg i början av 1900-talet 
skrev Svenska folkets underbara öden var hans folkligt kulturella fokus 
ett tydligt brott mot tidigare populariserade framställningar av svensk 
historia, vilka i större utsträckning hade utgått från regenterna.584 
Det sedelärande stoffet kunde också flyttas från personligheterna 
till folket, även om det på 1950-talet ansågs höra till ”traditionella 
språkliga konstruktioner” att tala om ”folkets sedliga och moraliska 
nivå”, som en sakkunniggranskare skrev. Han var dock inte ute efter 
att ifrågasätta huruvida ett helt folks moral kunde beskrivas, utan 
ville hellre se några exempel för att ”belysa ifrågavarande nivå” på 
folkets moral i stället för den svepande formuleringen.585
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Det förekom att läroboksförfattare gick kursplanen till mötes 
genom att i rubriker använda uttrycket ”arbete och liv”, för att i 
brödtexten återge en traditionell politisk historia med kungar och 
drottningar. I en lärobok för mellanstadiet från 1970 bestod av-
delningen som behandlade Norden under medeltiden av två delar, 
”Arbete och liv i det medeltida Norden” 1 och 2. Den första delen 
behandlade folkets liv, även om bönderna fick en undanskymd plats 
i jämförelse med riddare och borgare. Den andra delen behandlade 
dock endast politisk historia och hade ett namn på en kung eller ett 
slag i nästan alla underrubriker.586 Den sakkunnige hade inga invänd-
ningar mot stoffet utan ansåg det vara ”i hög grad informativt”.587

Den omdebatterade folkligheten ändrade bitvis karaktär under 
1970-talet. Kollektiviseringen av aktörsskapet i historien blev mer 
tydligt kopplad till en folklighet underifrån:

Avsnittet om Sverige är intressant. Utvecklingen ses ur ett ganska 
konsekvent ”folkligt” perspektiv. Det är verkligen svenska folkets 
historia vi upplever, ofta mycket konkret, vilket känns uppfriskande. 
[…] Det har bl a medfört, att folkrörelsernas betydelse, då speciellt 
den politiska och fackliga arbetarrörelsens, starkt framhävs och att 
skildringen av dem och deras verksamhet upptar en mycket stor 
del av utrymmet. […] Socialdemokratiska partiets bildande och 
program beskrivs medan de övriga partierna i stort sett bara nämns 
vid namn. […] Synen på företagens agerande är ofta kritisk. […] 
Utvecklingen är sedd ur ett perspektiv som kan vara lika riktigt 
som något annat oftare använt i läroböcker.588

Den sakkunnige betonade ”folket” och inte det ”svenska”. Folket 
antog här en något annorlunda form. Fortfarande gällde den koncep-
tuella metaforen ett folk är en organism, men den var kopplad 
till en särskild del av folket, ett mindre kulturellt och mer politiskt 
folk, tydligare kopplat till arbetarrörelsen och dess folklighet. Den 
sakkunnige pekade ut skevheten i beskrivningen, att folkligheten 
var exkluderande, men menade att detta perspektiv inte var mer 
rätt eller fel än något annat.

Även om det gick att skönja en utveckling mot ett underifrån-
perspektiv i beskrivningen av ”folket” på 1970-talet vidmakthölls 
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en form av etnifierad nation, som åtminstone i viss utsträckning 
bibehölls på 1980-talet. Det var tydligt att det ”arbete och liv” som 
det talats om i ämnesplanen för historia sedan 1960-talet fick ett 
etniskt inslag. Beträffande en lärobok för årskurs 3 skrev Lärome-
delsnämndens sakkunniga 1982:

Ibland förenklas skildringen så att den blir felaktig. När handels-
förbindelserna söderut bröts av kelterna, fick vi ingen brons längre. 
”Vad gjorde vi då? Ja, vi kom på att vi kunde tillverka järn.” Men 
det första järnet var också importerat. Det var just kelterna, som 
behärskade både malmfyndigheterna och handeln i mellersta Europa 
och från dem kom vapen och redskap av järn till vårt land. Först 
så småningom lärde sig människorna här uppe att utvinna järn ur 
den myrmalm, som bildades i sjöarna.589

Den sakkunniga vände sig mot att ”vi” skulle ha fått idén att till-
verka järn, men hon ifrågasätter förklaringen, inte huruvida det 
är rimligt att beskriva människor som bebodde den skandinaviska 
halvön för tusentals år sedan som ”vi” och det område de bebodde 
som ”vårt” land. Fokuseringen på ”folket” gäller uppenbarligen en 
etnisk grupp. Sakkunnigutlåtandet fortsätter:

Det verkar också som folk häruppe alldeles själva kommit på hur 
de skulle bruka jorden, tämja boskap – kor, getter, får (som aldrig 
funnits i vildformer i Europa) och svin. Hur kulturpåverkningar 
söderifrån så småningom kommit till Norden berörs inte alls, när 
det gäller jordbruk, boskapsskötsel, begravningsseder etc.590

Här talades det inte längre om ”vi” utan om ”folk häruppe”, vilket 
kanske för tanken bort från en etnisk grupp, men ”häruppe” är en 
mycket tydlig deiktisk markör som pekar på en tänkt samhörighet 
mellan läsaren och de människor texten handlar om. Sakkunnigut-
låtandet var väldigt fokuserat på ”kulturpåverkningar”. Hon efter-
lyste ingen problematisering av begrepp som ”folk”, ”kultur” eller 
”etnicitet” utan snarare mer beskrivningar av folks och etniciteters 
interkulturella utbyte. Den interkulturella diskursen inkorporera-
des i en etnisk nationalism genom att utbytet i historien försiggick 
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mellan etniskt definierade ”folk”.591 Interdiskursiviteten och den 
tydligt hegemoniska ställning den nationella diskursen hade blir 
återigen synlig.

Även utanför en svensk kontext har det uppmärksammats att 
”det arbetande folket” eller ”vanligt folks” historia gavs utrymme i 
historieundervisningen, kursplanerna och läroböckerna under slutet 
av 1900-talet, men att de marxistiska och feministiska perspektiv 
som producerat kunskapen om detta arbetande vanliga folk läm-
nades utanför.592 Det torde ha underlättat inlemmandet av denna 
nya historia i en befintlig diskurs. Som Magnus Hultén uttrycker 
det angående naturkunskapsläroböcker: ”Förändring bygger […] 
inte nödvändigtvis på att helt nya diskurser gör sitt intåg utan kan 
handla om att nya diskurser ger kvalitativt ny mening åt gamla.”593 
”Folket” tog under 1900-talet flera stora steg mot att bli huvudperson 
i berättelsen, men även om influenserna kom från en mängd utma-
nande diskurser tenderade dessa att inkorporeras i ett ”traditionellt” 
nationalistiskt sätt att betrakta historien om Sverige och svenskarna.

Ursprungsfolket utan aktörskap
Granskningen av samerna i mellanstadiets och högstadiets basläro-
medel i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap 
samt i gymnasieskolans basläromedel i historia, religionskunskap, 
samhällskunskap och socialkunskap påvisar att samerna – med 
undantag för geografiböckerna i åk 4 – utgör en i det närmaste 
osynlig folkgrupp.594

En grupp som lämnades utanför det projicerade nationella folket var 
samerna, som citatet ovan från en särskild granskning av läroböcker i 
alla ämnen 1990 understryker. Samerna är helt frånvarande i sakkun-
nigutlåtandena fram till 1970. Från början av 1970-talet nämner de 
sakkunniga sporadiskt i sina utlåtanden att samerna är frånvarande 
i läroböckerna. I mycket få fall har sakkunniga varit nöjda med hur 
samerna gestaltats, i de flesta fall har de efterlyst någon beskrivning 
av gruppen eller – mer sällan – ett samiskt perspektiv. Det första 
omnämnandet om samer jag har hittat är från 1971, i anslutning 
till vad som skulle kunna kallas en ”moralisk vändning” (då större 
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plats bereds för moraliska frågor och ställningstaganden i historiska 
framställningar).595 I detta utlåtande jämfördes beskrivningen av 
konsekvenserna av västerländsk kolonisation i Afrika, Asien och 
Latinamerika med beskrivningen av koloniseringen av Norrland. 
Den sakkunnige konstaterade det skeva i att läroboken skildrade 
de stora problemen i kölvattnet av västerländsk kolonisation i öv-
riga världen och samtidigt kallade ”samernas undanträngande för 
gruvdrift och anläggande av kraftverk?”596

Historikern Gunlög Fur har påpekat att den svenska historiekul-
turen generellt sett inte har intagit något kolonialmaktsperspektiv 
på Sveriges historia, varken beträffande koloniseringen av Norrland 
eller koloniseringen av Amerika.597 Utbildningsforskaren Bente Aa-
motsbakken har visat att norska läroböcker förändrades i riktning 
mot en mer nyanserad beskrivning av samer från slutet av 1980-talet, 
men att beskrivningen av den grönländska befolkningen kalaallit 
i danska läroböcker inte har genomgått någon förändring alls.598 
I Sverige har forskare lyft fram den nästan totala negligeringen av 
samer i läroböcker för de samhällsorienterande ämnena, och det 
förefaller inte alls ha blivit bättre. År 1990 utgav Statens institut för 
läromedel en rapport om behandlingen av samer i läroböckerna i de 
samhällsorienterande ämnena, vilken konstaterade att böckerna inte 
gav en rättvis bild av samerna utan framställde dem ”med tonvikt 
på det exotiska”. Senare undersökningar har visat att när samisk 
kultur nämns beskrivs den som mystisk och framför allt statisk.599

Det finns ingenting i min undersökning av läroboksgranskningen 
som pekar mot att det skulle ha varit på något annat sätt. Tvärtom 
understryker både frånvaron av en debatt i statens läromedelsgransk-
ning fram till 1970-talet och de påföljande kritiska uttalandena 
mot läroböckerna att det var mycket magert med information om 
samerna i de svenska läroböckerna. Däremot gjorde de sakkunniga 
visst motstånd mot det totala utelämnandet alternativt mot den 
knappa och stereotypa beskrivning, som samerna fick i läroböckerna. 
Även om det uppenbarligen inte syntes i läroböckerna, pågick en 
förhandling om beskrivningen av samerna och olika ståndpunkter 
bröts mot varandra. Bakom kulisserna var det inte helt tyst.

Ett av få positiva exempel som sakkunniga lyfte fram på 1970-talet 
var en lärobok för mellanstadiet som hade en fördjupningsuppgift 
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med fokus på samernas situation i Sverige förr och nu. Även om 
samernas förhållande till nybyggare i historisk tid delvis romanti-
serades och ”svenskar” (uttryckligen ”vi” i texten) genomgående 
beskrevs som något annat än samer (uttryckligen ”de” i texten),600 
var det uppenbart att den sakkunnige var nöjd med beskrivningen:

Avsnittet för fram begreppet etniska minoriteter och diskuterar 
det större samhällets ansvar för det mindre. Det påpekas också att 
man måste inse, hur skillnaden är stor mellan ”fantasiberättelser 
om händelser för länge sedan” och moderna framställningar av hur 
samerna lever i dag. Stycket om samerna framstår som väl utformat 
och därtill väsentligt.601

Med tanke på att samerna inte inkluderades i kategorin ”svenskar” 
understryker det positiva omdömet om läroboken att samerna inte 
sågs som en del av det svenska folket utan som en minoritet inom 
landet, men utom nationen. Även i de sakkunnigas ifrågasättanden 
av behandlingen av samerna fanns ett exkluderande.

Mer negativa var de sakkunniga i början av 1990-talet. Det hade 
börjat dyka upp beskrivningar av samernas historia, men de var för 
knapphändiga, för exotiserande och ibland ”närmast förlöjligande”.602 
Granskarna jämförde gärna beskrivningar av samerna och deras his-
toria med beskrivningar av andra minoritetsfolk, som läroböckerna 
föreföll ha lättare för att beskriva som förtryckta:

Vårt lands ursprungsbefolkning har fått sig tilldelat ca 5 rader sam-
manlagt, och det är mer än i de flesta läroböcker. Av dessa ynka 
rader får vi veta att […] de talade ett ”språk som inte alls liknade 
det nordiska språket” och att de ”strövade … omkring i skogarna 
och på fjällen” längst där uppe i norr. Beskrivningen är så rapsodisk, 
så osammanhängande och outvecklad att den måste betraktas som 
närmast meningslös och därtill vilseledande. Verbet ”ströva” i sam-
manhanget ger ju därtill en närmast förlöjligande bild av samerna 
eftersom det snarare är renarna än samerna man tänker sig som 
strövare. I likhet med alla andra stater som ägnat sig åt att förtrycka 
sina minoriteter – turkarna sina kurder, usa sina indianer – så har 
vi i Sverige valt att tala tyst om samerna och de oförrätter dessa 
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utsatts för under århundradena (tvångsförflyttningar m m). […] 
Det är hög tid att samebefolkningen som den urbefolkning den 
är tilldelas sin rättmätiga plats i den svenska historien och att vår 
behandling av samerna röner samma uppmärksamhet som  andra 
staters behandling av sina minoriteter, och att vi i läroplanens anda 
och i solidaritetens namn tar ställning för dem i deras sak.603

Även om skribenten ställer sig på samernas sida är det från en 
diskursivt exkluderande position. Han skriver om ”vårt lands ur-
sprungsbefolkning”, och därmed om denna befolkning som något 
som befinner sig ”utanför” vårt land. Detta understryks ytterligare 
av uttryck som ”vi i Sverige har valt att tala tyst om samerna”, där 
det är uppenbart att samerna inte ingår i ”Sverige” utan att ”vi tar 
ställning för dem i deras sak”.

På 1990-talet riktades fokus i större utsträckning mot moraliska 
frågor i historien, och det förefaller ha varit de sakkunniga som 
främst drev på i denna riktning: ”Våra egna oförrätter mot folk i 
andra länder och mot ’våra egna indianer’ tonas ned och förtigs – 
idylliseras.”604 Ordvalet i denna kritik understryker den exkludering 
som ingår i inkluderandet: våra oförrätter mot våra ”indianer”. 
Moraliseringen över egen historia är trots allt en moralisering av 
egen historia, och det finns knappast något inkluderande i att kalla 
samerna ”våra egna indianer”, även om avsikten är att belysa den 
egna nationens behandling av sitt ursprungsfolk. Perspektivet är 
majoritetsbefolkningens. I några fall kunde sakkunniga se att läro-
böckerna hade lyft fram ett erkännande av en förtryckande politik, 
men då framhölls att erkännandena var delvis indirekta605 samt att 
statens roll förminskades: ”[Jag vill] också hävda att samerna inte 
enbart behandlats illa ’av den bofasta befolkningen’ utan även t ex 
av myndigheter. Man behöver bara tänka på indoktrineringssträ-
vandena i den kristna läran och behandlingen i markägotvister, en 
problematik som äger aktualitet in i vår egen tid.”606 Hänvisningen 
till vår egen tid är fortfarande giltig, nära 30 år senare.

sil påpekade 1990 i sin rapport om samerna i läroböckerna att 
om samerna skulle få en särställning i läroböckerna krävdes att de 
också skrevs fram tydligare i läro- och kursplaner. Exempel hämtades 
från Norge och rapporten lyfter särskilt fram att tydliga skrivningar 
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i norska läroplaner hade givit upphov till ett mycket större utrymme 
för samerna i norska läroböcker.607

Förhandlingen om samernas historia inom ramen för den statliga 
granskningen av läromedel förefaller ha varit helt frånvarande under 
en lång period. När samernas historia uppmärksammades på 1970- 
och 1980-talen var det i första hand för att sakkunniga efterlyste ett 
införlivande av den i majoritetssamhällets historia. Men det som 
förespråkades var inte att samisk historia skulle bringas under den 
officiella kunskapens paraply, utan snarare att den skulle tillföra yt-
terligare en dimension som historiskt stoff i en ny moralisk historia. 
Den historia som efterfrågades skulle inte skildra samernas historia 
på samernas villkor, utan hur majoritetssamhället hade betett sig. 
Förtrycket skulle användas i en moralisk historia om det svenska 
samhället, inte i en historia om det samiska. Och framför allt gavs 
inte samerna något eget aktörskap, de var inte protagonister ens i 
historien om sig själva.

Nationen som en behållare
En av de mer påtagliga konceptuella metaforerna i läroböcker i 
historia är behållarmetaforen (container metaphor). Den hämtar sin 
ontologiska bas från den behållare som människan är, med en insi-
da (innanför huden) där jaget finns och en utsida (utanför huden) 
där resten av världen finns. Vi överför denna fysiska behållare, som 
metafor, till alla möjliga andra mer eller mindre uppenbara behål-
lare. Rum och hus har lika tydliga gränser som människan själv och 
det är inte konstigt att säga sig vara i ett hus eller utanför ett hus. 
Däremot blir det mer metaforiskt att tänka sig en befintlighet i eller 
utanför en tävling eller ett synfält.608 

En nation kan betraktas som en behållare på två olika sätt. I sin 
överförda bemärkelse till stat (nationalstat) är den en fysisk behållare 
med gränser som ibland har fysiska markörer (som stängsel eller mu-
rar). Men den är också en abstrakt behållare, en metaforisk behållare 
som människor kulturellt är innanför eller utanför.609 Ett sätt att 
betrakta nationsbehållaren är att den är fylld med kultur. Nationens 
sociala och kulturella liv spinns som en väv inom behållaren och alla 
kulturella intryck utifrån klipps av genom att kulturen analyseras 
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och diskuteras inom behållaren.610 Härifrån kan tanken leda till att 
när nationsbehållaren fylls på med ny kultur som nya människor bär 
med sig utifrån (invandrare) späds den ”ursprungliga kulturen” ut. 
Om behållaren betraktas som full av kultur kan det leda tanken till 
att nationen kommer att innehålla mindre ”ursprunglig kultur” i ett 
mångkulturellt samhälle eftersom något måste ramla ur behållaren 
när den fylls på med annat kulturinnehåll. Behållaren uppfattas i 
detta fall innehålla en statisk kultur som inte är öppen för någon 
form av kulturutbyte. Innehållet i den förändras bara genom att 
andra kulturbärare – alltså andra människor – tar sig in i den. Det 
statiska kan bland annat ta sig uttryck i beskrivningar av kulturen 
som ”given” eller ”nedärvd”.

Synen på andra kulturer kan vara formad på samma problema-
tiska och statiska vis, och museer som förväntas beskriva andra 
kulturer kan med den utgångspunkten göra det på ett statiskt vis. 
Omtolkningar av kulturer kan bemötas som om de vore en ide-
ologisering av ett ”kulturarv” som inte ”respekteras för vad de är 
och var.”611 Återigen: att vilja förändra är inte mer ideologiskt än 
att vilja behålla. Den statiska synen på historien (i bestämd form) 
och kulturarvet (i bestämd form) är en konsekvens av ett särskilt 
sätt att närma sig det förflutna – vad Friedrich Nietzsche kallade ett 
antikvariskt historiebruk.612 Men det är också en konsekvens av att 
människor litar till historien för att skriva in sig i fasta gemenskaper 
där de uppfattas som lika (eller olika) varandra och lika (eller olika) 
dem som levt tidigare.613

Att konceptualisera nationen som en behållare påverkar inte 
bara hur läroböcker skrivs utan också hur de läses. Att projicera en 
nuvarande nation på människor som levde för tusentals år sedan är 
ett tydligt uttryck för behållarmetaforen eftersom det gemensam-
ma inte kan mätas i så mycket annat än att historiens människor 
befunnit sig i denna behållare, innanför dess gränser. Deras kultur, 
matvanor och hela levnadssätt är olikt nutidens människors. Vad 
de har gemensamt med dagens ”motsvarigheter” är att ha befunnit 
sig inuti någonting. Behållarens metaforiska gränser upprätthålls 
över tid och ges en i någon mån statisk historia, trots att de fysiska 
gränserna har varierat. Behållaren beskrivs som gammal, och de 
människor som levde på en viss plats för mycket länge sedan befann 
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sig i samma behållare som de människor som lever där nu. Samtidigt 
stängs behållaren i någon mån för den som vill ta sig in utifrån: den 
som saknar den historiska kopplingen, den som är född utanför 
dess gränser – eller till och med vars föräldrar är födda utanför dess 
gränser – blir en främling.

När sakkunniga i sina utlåtanden talade om ”vårt” land och ”oss” 
i framställningar av bronsålder och järnålder drar det inte tanken 
till endast det område som Sverige omfattade på 1980-talet utan 
också till någon form av folklig entitet som en behållare, inom 
vilken ”vi” fortfarande levde. Egentligen pekar alla deiktiska mar-
körer mot en behållarmetafor i det att de antyder att saker och ting 
utsägs inifrån något avgränsat. När en tydlig behållare för ett ”vi” 
saknas eller förändras framträder behållarmetaforen än mer, som i 
ett sakkunnigutlåtande om en lärobok av Yngve Berg 1951: ”Ti-
teln ’Vår historia’ leder närmast tanken till den svenska historien. 
Boken behandlar dock såväl svensk som allmän historia, låt vara att 
den svenska historien självfallet dominerar.”614 Behållarmetaforens 
referent var under förhandling och var kanske på väg att förändras. 
Bokens författare och förlag menade förmodligen att ”vår” innefat-
tade hela mänskligheten, medan den sakkunnige – i enlighet med 
en nationalistisk diskurs – tolkade ”vår” som ”svenskarnas”. Det 
kan antas att den deiktiska markören ”vår” i de flesta fall användes 
i betydelsen ”svensk” i beskrivningar av historia, åtminstone under 
1940- och 1950-talen.615 Bergs lärobok granskades i omskrivet skick, 
men fortfarande med titeln Vår historia, för enhetsskolans mellan-
stadium 1959. Även denna version behandlade både nordisk och 
allmän historia, men den sakkunnige hade inte några kommentarer 
om titeln utan ansåg att den låg i linje med innehållet.616 Även om 
det inte behöver betyda någonting i sammanhanget hade 1950-ta-
let inneburit en väsentlig framflyttning av positionerna för en mer 
internationell syn på historien i skolan, och det är inte omöjligt att 
den deiktiska markörens referens förändrades och ”vår historia” blev 
mer synonymt med ”mänsklighetens historia” i linje med Unescos 
syn i frågan.617

Kursplaner som i större utsträckning förordade mer sammanhållen 
historia och mindre specifikt svensk eller nordisk förändrade utsägel-
sesituationen. När läroboken Världen och vi, skriven av Leif Dannert 
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och Waldemar Lendin, kom ut 1958 var det inte helt klart vilka ”vi” 
var, även om undertiteln Allmän och svensk historia för 3- och 4-årig 
realskola avslöjar att den svenska historien fortfarande var en egen 
entitet, men att vi svenskar förhöll oss till hela världen.618 En av de 
sakkunniga uppskattade att författarna till Världen och vi höll stilen 
”konkret och personligt riktad till de unga läsarna”.619 Denna stil 
torde ha speglat utsägelsesituationer och kanske ännu mer en strävan 
att skapa en närhet mellan läsaren och texten (connectivity) som gör 
läsarna till lärobokens förlängda protagonister genom att eleverna 
ska känna att den handlar om dem. Av sakkunnigutlåtandet i övrigt 
att döma är det i egenskap av européer och svenskar eleverna dras 
in i berättelsen. De sätts i en behållare, men vilken behållare det är 
frågan om varierar mellan olika partier i boken. Eftersom boken 
inleds med allmän historia saknas där de tydliga kopplingarna till 
nationen i forntiden. I stället talas det om ”vår jord”, vilket antyder 
en mer allomfattande behållare, men det dröjer inte längre än till 
den tredje sidan innan rubriken ”Hur man levde i vårt land” dyker 
upp.620 I skildringar av ”turkfaran” sätts eleven i en europeisk och 
västerländsk behållare.621

De sakkunniga uttryckte ofta även på 1980-talet en förkärlek för 
beskrivningar av historien i termer av ”vår” med tydlig hänvisning till 
behållaren Sverige, så att dagens elever befann sig i samma behållare 
som historiens gestalter: ”Under de år som läromedlet återger var 
vårt land indraget i flera krig. Dessa är realistiskt återgivna och på 
intet sätt glorifierade.”622 Att ”vår” historia om ”vårt” land inte ska 
glorifieras kan verka vara en onationalistisk inställning, men detta 
understryker den exkluderande aspekten av historieskrivning över-
huvudtaget. Det må vara en historia som inte ska glorifieras, men 
det är till syvende och sist ändå ”vår” historia och ingen annans. Ett 
annat exempel: ”Dock måste jag beklaga, att inte våra vikingar blivit 
hågkomna.”623 Vikingarna betraktades som intressanta i meningen 
att de tillhörde ”oss” och ”vår historia”.

Inom ramen för olika typer av behållare i metaforisk bemärkelse 
finns det gemensamma narrativa förkortningar – begrepp eller årtal 
som för dem på insidan representerar hela berättelser.624 Berättelserna 
behöver inte vara gemensamma i så måtto att deras sensmoral eller 
mening är densamma för alla som befinner sig på insidan, men den 
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är på något sätt meningsbärande för dem. I en svensk kontext kan 
till exempel den narrativa förkortningen ”Ådalen 1931” rymma flera 
olika berättelser, men några huvuddrag är gemensamma.625 ”Emi-
grationen” är en annan narrativ förkortning. Under den undersökta 
perioden tenderade ”invandringen”, som en pendang till ”emigra-
tionen”, att också fungera som en narrativ förkortning.

Anknytningen till elevernas egna erfarenheter var en aspekt av 
undervisningen som betonades i 1962 års läroplan för grundsko-
lan.626 Det föranledde att exempelvis undervisning om historiska 
folkvandringar knöts till den invandring som skedde till Sverige på 
1960-talet. Tanken verkar ha varit att den svenska utvandringen 
skulle få eleverna att känna empati med invandrare till Sverige i 
samtiden samt skapa större förståelse för migration som process, 
och sakkunniggranskarna såg det också som en framkomlig väg. 
Konceptet förefaller ha varit en del i en förändring av vem eleverna 
skulle identifiera sig med. Det ger ett visst eftertryck till behållarme-
taforen eftersom ut- och invandring förtydligar aspekter av innanför 
och utanför nationen. Dessutom kan det kopplas till en tankefigur 
där utvandringen tömmer behållaren, som sedan kan fyllas på med 
invandring.627 Historiedidaktikern Vanja Lozic har dock visat att 
många historieläroböcker som gavs ut mellan 1960-talet och mitten 
av 2000-talet tydligt skilde på emigration och immigration, kanske 
mest på grund av avståndet i tid mellan den svenska emigrationen 
och den efterkrigstida immigrationen och läroböckernas kronologis-
ka upplägg.628 I likhet med historiedidaktikern Kenneth Nordgren 
påpekar Lozic att migrationsprocesser ofta beskrivs som anomalier 
och inte något som pågår ständigt.629 Att ”emigrationen” fungerar 
som en narrativ förkortning, samt att placera en historia om ”in-
vandringen” (i bestämd form) som ett anknytande narrativ, förstär-
ker intrycket av att de är anomalier. Migration blir svårt att se som 
något ständigt pågående utan blir en del av olika berättelser (med 
början, mitt och slut) och därmed isolerade händelser i historien. 
Sammantaget har detta isolerade sätt att se på invandring beskrivits 
som ett sätt att konstruera en enhetlig grupp (”invandrarna”), som 
tenderar att förfrämligas.630

Det var främst på 1980-talet som invandringsspåret i historieunder-
visningen blev påtagligt, förmodligen med anledning av skrivningar i 
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Lgr 80 som lyfte fram vikten av att eleverna fick tillfälle att ”uppleva 
att deras eget liv har rötter i tidigare generationer”, vilket var svårt för 
elever med annan bakgrund än svensk om historieundervisningen 
inte behandlade andra förhållanden än svenska. Dessutom angavs 
uttryckligen att invandrares potentiellt värdefulla bidrag till belys-
ningen av andra kulturer skulle tas till vara.631 I den nya kursplanen 
för historia på gymnasiet från 1981 fastslogs att historieundervis-
ningen behövde förändras för att möta invandrarelevers behov.632

I början av 1980-talet behandlade också Läromedelsnämnden vid 
ett av sina sammanträden en särskild utredning om hur invandrarfrå-
gor behandlades i en ny lärobok för grundskolan. Enligt rapporten 
tillämpade läroboken ett sätt att skriva historia som helt exkluderade 
invandrare och inte heller gav dem möjligheter att ”bygga en historisk 
identitet”. Bland annat redovisade utredningen hur utrymmet för 
migration i läroboken fördelade sig mellan olika historiska perioder 
av invandring och utvandring. Irländarnas emigration till Amerika 
på 1840-talet hade fått lika stort utrymme som hela den efterkrigs-
tida invandringen till Sverige, och den svenska utvandringen till 
Nordamerika tre gånger så stort utrymme. ”En historiebok måste 
korrigera tendenser i det allmänna kulturutbudet, inte förstärka dem”, 
konstaterade utredaren.633 Flera sakkunnigutlåtanden på 1980-talet 
lyfte fram denna aspekt: invandrarbarnen måste få möjlighet att 
se sig själva i historien; deras gamla hemländer måste finnas med i 
historieundervisningen – det sågs som deras historia.634

Många gånger lyftes särskilt behovet av en sammanhållen historia 
om migration fram för att tydliggöra att migration är ett normaltill-
stånd. I det uppdraget ingick enligt många sakkunniga att framhäva 
invandringens betydelse för Sverige.635 Den konceptuella metaforen 
nationen är en behållare förändrades trots detta egentligen inte. 
Fortfarande beskrevs invandring som det sätt på vilket nationen till-
fördes ny kultur. Detta underströks av fokuseringen på betydelsen 
av invandringen och den kultur den förde in i nationen. Den så 
kallat svenska kulturen sågs inte som en produkt av påverkan genom 
kontakter under århundraden, utan kulturerna sågs fortfarande i 
någon mån som isolerade även inom behållaren. Att ta in annan 
kultur betraktades inte självklart som kulturpåverkan utan som att 
fylla den nationella behållaren med ny kultur. Det var med andra 
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ord inte invandrarnas bidrag till ”vår” kultur som behövdes, utan 
deras bidrag till en pluralistisk kultur.636

De olika betydelser som emigration och immigration fick i för-
hållande till andra händelser var påtagliga i förhandlingen om mig-
rationens plats i historien. Att immigration knöts till emigration 
gav emigrationen en ny plats i narrativet. Kraven mot slutet av 
undersökningsperioden på att tydligare lyfta fram migration som 
en sammanhållen process och som ett normaltillstånd, sätter ex-
empelvis historien om den svenska emigrationen i en ny berättelse. 
Relationen mellan olika händelser i en berättelse – exempelvis vilka 
andra händelser emigrationen knyts till – samt hur dessa relationer 
förändras kan ses som ett tecken på en omförhandling av meningen 
i både 1800-talsemigrationen och 1900-talsinvandringen.637

Behållaren öppnas upp?
”Det fanns emellertid inga röda stugor på medeltiden”,638 skrev en 
sakkunnig om en lärobok 1988. Hon uttalade sig i högst bokstavlig 
bemärkelse om en lärobok som hade förlagt en röd stuga till medel-
tiden, men i överförd bemärkelse är det ett tydligt avståndstagande 
från projiceringen av nationen i allmänhet och från synen på nationen 
som en behållare med en lång historia i synnerhet.

Parallellt med den tydliga projiceringen av nationen på historien 
och upprätthållandet av den konceptuella metaforen nationen är 
en behållare, fanns också ett motstånd från de sakkunnigas sida. 
Med början på 1970-talet lyfte de ibland fram det problematiska 
i att nationen projicerades på historien med konsekvensen att det 
innanför och utanför som definierades av de nationsgränser som 
rådde vid slutet av 1900-talet gavs en etnifierad historia bortom 
vad de sakkunniga såg som nationens historiska räckvidd. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att det vid denna tid också pågick en 
påtaglig etnifiering av historien, det handlade inte om en entydig 
förändring bort från en etnifierad historia.

Det första distinkta ifrågasättandet av projiceringen av nationen 
hittade jag i ett sakkunnigutlåtande från 1976: ”Personligen skulle 
jag önska en nertoning av svenskarnas roll – eller bättre svearnas 
roll – vid grundandet av det ryska riket. Och varför skall svenska 
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elever höra talas om Rurik? Strängt taget vet vi inte ens, om han 
har existerat.”639 Citatet rymmer flera nivåer. Först och främst påpe-
kar den sakkunnige att ”svenskar” är en oegentlig benämning, och 
även om han ersätter den med en annan etnisk grupp med klara 
historiska kopplingar till svenskar är det ändå en tydlig brytning 
med den nationalism eller möjligen connectivity som kan antas ha 
varit poängen med att kalla dessa människor svenskar. För det andra 
betonar den sakkunnige att det är onödigt att lyfta fram den här 
typen av sägenartat stoff i en beskrivning av historien. Om det inte 
är för att ge en bild av att svenskar har en mäktig historia faller hela 
poängen med att berätta denna historia om en person som kanske 
inte ens har funnits.

På 1980-talet fick den här typen av kritik ordentligt fäste i de 
sakkunnigas utlåtanden. Långt ifrån alla innehåller något ”avetni-
fierande”, och det skrevs också etnifierande sakkunnigutlåtanden 
vid denna tid, men tillräckligt många utlåtanden på 1980-talet hade 
någon avetnifierande aspekt för att det ska gå att tala om en trans-
formation. Transformationen bestod bland annat i försök att göra 
historien mer avlägsen i stället för mindre. Om det tidigare funnits en 
vilja att skapa kontaktytor mellan eleverna och det historiska stoffet 
genom att göra stenåldersmänniskor till svenskar började de sakkun-
niga nu framhålla behovet av att skapa avstånd: ”Uttrycket ’de första 
klostren i Sverige’ borde ersättas med ’de första klostren i det dåtida 
Sverige’. […] ’Hälften av det svenska rikets bönder är självägande’ 
bör kompletteras med ’dåtida’.”640 Även vikingarna skrevs ut ur en 
svensk historia: ”Uppdelningen av vikingarna i svenskar, norrmän 
och danskar anses väl numera vara anakronistisk.”641 Skillnader 
mellan en dåtida behållares gränser och den nutida kunde pekas ut:

Beträffande [finsktalande] behandlar författarna den stora om-
flyttning som sker från Finland under 1500- och 1600-talen till 
landskap som Medelpad, Ångermanland, Hälsingland, Gästrikland, 
Dalarna och Värmland. Författarna benämner dessa människor 
som ”Invandrare från Finland”. Denna beteckning är dock inte 
helt korrekt eftersom Finland och Sverige tillhörde en och samma 
statsbildning under dessa århundraden. De flyttade från en lands-
ända till en annan.642
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Sakkunniga kunde också kritisera att läroböcker framställde ett 
alltför enhetligt folk. De menade att läroböcker som försökte ställa 
sig på ”folkets” sida missade att ”folket” inte kunde betraktas som 
enhetligt. Det fanns stora motsättningar och olika intressen också 
inom folket.643 Återigen blev kontentan av sakkunnigas kritik att det 
skapades en distans mellan historien och samtiden, en distans som 
kunde användas för att åstadkomma förutsättningar för en annan 
sorts empati, en empati som byggde på att förstå det som var olikt 
snarare än att förstå något som detsamma.

Läroböckernas behandling av invandring i ett historiskt perspektiv 
fick kritik för att projicera nuvarande nationella behållare på his-
torien. En sakkunnig menade till exempel 1990 att beskrivningar 
av folkvandringar kopplade till det romerska rikets fall tenderade 
att frambringa en bild av någon form av folklig konfrontation, där 
folk ställs mot folk och det ena folket vinner, skapar oreda eller helt 
enkelt erövrar det andra, trots att ”folkvandringarna” i anslutning 
till romerska rikets fall var en process som pågick i flera hundra år. 
Kartor med tjocka pilar som illustrerade ett tryck som var omöjligt 
att stå emot menade den sakkunnige sände helt fel signaler om vad 
som hände under folkvandringstiden. Även om det i detta fall inte 
handlade om Sverige, var det enligt den sakkunnige inte svårt att tolka 
in den ”överförenklade” och ”missvisande” beskrivningen i samtiden:

Invandrande germaner romaniserades och romarna germaniserades. 
Den processen pågick i flera århundraden […]. Mot den bakgrun-
den kan den omständigheten att en german ersatte en romare som 
furste i Västrom kanske te sig till och med mindre märklig än att 
Sverige fick en fransman som tronföljare 1810. […] Även med 
hänsyn till dagens invandringsproblematik måste det vara angeläget 
att inte heller på historiska händelser odla ett Vi–Dom-tänkande. 
Dagens och gårdagens värld rymmer tillräcklig dramatik utan ett 
förenklande effektsökeri som faller tillbaka på gamla historiena-
tionalistiska synsätt. Den romerska armén behövde sina germaner 
på samma sätt som det svenska näringslivet varit i behov av senare 
tiders invandring, men än viktigare ur allmän medmänsklig syn-
punkt är förståelsen för att invandrarna har haft behov av sina nya 
hemländer.644
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Här framgår att kulturutbyte inte är begränsat till människor som har 
med sig och behåller en kultur eller människor som kämpar för sin 
egen kulturs överlevnad. I stället målas bilden upp av ett utbyte som 
inte märks, där kulturerna påverkar varandra: ”germaner romanise-
rades och romarna germaniserades.” Skildringar av kulturellt utbyte 
ersatte i alla fall i någon mån den bild av en pluralistisk kultur som 
låg bakom beskrivningar av hur invandrare kom till Sverige med en 
kultur som berikade genom att vara annorlunda. ”Kulturellt utbyte 
över gränserna betraktas [i läroboken] som en viktig förutsättning 
för utveckling.”645 Det svenska ”kulturarvet” kunde dels sättas inom 
citationstecken,646 dels beskrivas på ett delvis nytt sätt: ”bra att det i 
texten framgår att ’arabernas historia är en del av vårt kulturarv’.”647

Skillnader mellan folk i historien sågs som en dålig utgångspunkt 
för historieundervisningen, särskilt i en historia där en modern na-
tion tydligt projicerades på historien:

det hade varit önskvärt med en större balans och nedtoning av 
skillnaden mellan tyskt, svenskt och danskt. Det kan vara riskabelt 
att överdriva nationalistiska skiljelinjer, speciellt i en tid, då stor-
männen hade ett mycket stort inflytande och i ökad omfattning 
knöt förbund över gränserna genom giftermål och markköp, då 
svenska stormän valde en tysk kung i Sverige, då en dansk drott-
ning lanserade en tysk fursteson som kung i Sverige osv. På dessa 
överhetsnivåer var vi betydligt mera transnationella och betydligt 
mindre nationella än vad vi ofta inbillar oss.648

I förlängningen av utmaningen mot den konceptuella behållarme-
taforen fanns en utmaning mot hela den nationella diskursen, och 
den utmaningen måste ses mot bakgrund av hur andra protagonister 
än nationen och dess ”folk” skrevs fram i läroböcker och sakkun-
nigutlåtanden. Men även om det är relativt tydligt att det fanns en 
utmaning är det viktigt att komma ihåg att parallellt med de sak-
kunnigutlåtanden (och läroböcker) som kan tyckas ha öppnat upp 
behållaren och omformat den, fanns det sakkunnigutlåtanden (och 
läroböcker) som fortsatte att upprätthålla behållarmetaforen och se 
en statisk, nationell och folklig kultur inuti behållaren.
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Nya huvudpersoner utmanar den nationella diskursen
Genom utmaningar mot den nationella diskursen i form av en in-
terkulturell diskurs, en demokratisk diskurs och en materialistisk 
diskurs, kom nya protagonister att framträda i läroböckerna och i 
önskemål från de sakkunniga granskarna av läromedlen. Det dröjde 
dock ända in på 1960-talet innan denna förskjutning i aktörskap 
blev riktigt tydlig.

Efter att grundskolan lanserats och det i läroplanen för denna 
skolform stipulerats att längdsnitt genom historien skulle förevisas 
eleverna, kom läroböckerna att i högre grad inkorporera andra per-
spektiv än det nationella. I dessa tematiska längdsnitt kunde nya 
perspektiv läggas på historien, med utgångspunkt i frågor i samti-
den. En lärobok för årskurs 9 som kom ut 1967 hade exempelvis 
längdsnitt med rubrikerna ”Slaven”, ”Kvinnans samhällsroller” och 
”Kungamakt, herremakt och folkmakt i Sverige”. Dessutom ägnades 
svensk ekonomisk historia ett särskilt längdsnitt under rubriken 
”Björneborgs bruk genom 300 år”. Den sakkunnige för just denna 
lärobok såg med gillande på dessa försök att skriva läroböcker med 
nya perspektiv.649 Ämnet ”Kungamakt, herremakt och folkmakt i 
Sverige” återkom i flera läroböcker.650 Det var också ett av läropla-
nens exempel på tänkbara längdsnitt.651

De stora folkrörelserna lyftes vid denna tid fram som tydliga aktörer 
i den svenska historien, något som på sätt och vis etnifierade dessa 
folkrörelser som specifikt svenska, då de skulle förklara en särskild 
svensk utveckling. Med början på 1960-talet blev också ”folket” en 
tydlig aktör i läroböckerna, vilket gjorde att vissa sakkunniga såg 
anledning att ifrågasätta möjligheterna att knyta an till elevernas 
intressen. Återigen väcktes frågan om inte personer måste lyftas fram 
tydligare, då eleverna antogs ha svårt att identifiera sig med ”folket”.

Läroböckernas narrativ förändrades även såtillvida att aktörerna 
blev fler, och mer differentierade. De utgjordes inte längre av bara 
enskilda personer och några institutioner utan även av exempelvis 
folkrörelser och etniskt eller ekonomiskt definierade grupper. Det 
brukar uppfattas som en vanlig del i skapandet av ett vi och kanske 
framför allt skapandet av ett ”de andra” att visa på hur heterogena 
”vi” är och hur statiska och homogena ”de andra” är.652 När det 
gäller historia och nationsskapande finns dock ofta en poäng i att 
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göra tvärtom: visa att vi agerade som en enhetlig grupp medan andra 
nationer var så splittrade att de inte agerade som en enhetlig grupp. 
Det kan användas för att ursäkta ett agerande i historien enligt 
argumentet ”några av de andra tyckte att det vi gjorde var bra”.653

När fler perspektiv skulle föras in i läroböckerna innebar det att 
grupper som tidigare ansetts vara enhetliga bröts upp, till exempel 
det nationella folket, och att man såg annorlunda på hur aktörskap 
skulle beskrivas i läroböcker. Exempelvis kunde sakkunniga på 
1950-talet tycka att det inte gick att behandla medelklassen som en 
enhetlig aktör, samtidigt som det var relativt vanligt i läroböckerna 
att det svenska folket påstods agera som en enhet.654

Det hände att sakkunniga anmärkte på onyanserade beskrivningar 
av aktörerna, särskilt i historieskildringar som gällde andra delar av 
världen än det omedelbara närområdet, exempelvis att aktörer be-
nämndes ”revolutionära kretsar” eller ”reformvänner” utan att det 
förklarades vilka de var och vad de ville.655 På sätt och vis blev idén 
med kollektiva aktörer satt under lupp i och med att nationen bröts 
upp i olika kollektiva aktörer, och frågan om vad som krävdes för 
att ett kollektiv skulle kunna utgöra en aktör aktualiserades. Histo-
rikern Anders Berge menar att det i vetenskapliga sammanhang är 
oacceptabelt att kollektivisera entiteter som inte har möjligheter att 
fatta organiserade beslut – grupper som ”kvinnor”, ”arbetare” och 
”medelklassen”.656 Historiedidaktikern Hans Olofsson har föreslagit 
begreppet oegentliga kollektiva aktörer för denna typ av personifie-
ringar av kollektiv där organisation för beslut och möjligheter att 
gemensamt gå i samma riktning saknas.657

Sakkunniga framförde uppfattningen att olika historiska kollektiv 
var mycket komplexa, kanske mer komplexa än nationens kollektiv 
och inte förenliga med de förenklingar som gjordes i läroböckernas 
frekventa användning av personifierade kollektiva aktörer. De för-
enklingar – ofta i form av kollektiviseringar – som antagligen var 
nödvändiga för att yngre barn skulle förstå, ansågs göra det svårare 
att förstå komplicerade processer och sociala grupper. Detta kan 
kopplas till motsättningen mellan en strävan efter connectivity och 
problemen med att beskriva komplicerade processer i en historia 
som är olik nuet och samtidigt skapa en relation mellan eleven och 
denna historia. Historiekulturens estetiska dimension ställdes av 
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sakkunniga i ganska stark kontrast till dess kognitiva dimension i 
den här förhandlingen:

[I läroboken] förekommer en fråga: ”Vad kallades bönder som ägde 
en gruva?” Frågan är egentligen väldigt central och har förstås till syfte 
att försöka klargöra komplicerade skillnader mellan sociala grupper 
och yrkesgrupper i den tidens Sverige, då just den nya yrkesgruppen 
bergsmän kom att spela en så viktig ekonomisk och politisk roll. 
Låt mig blott få uttrycka vissa farhågor för att problemställningen 
kanske snarare komplicerar än klargör, om man försöker tränga in 
till pudelns kärna. […] En liknande randanmärkning rör behand-
lingen av stadsprivilegier. Beskrivningen av hur en marknadsplats 
blev till en stad kan synas lida av överförenkling. Hopkopplingen 
av marknad, domstol och kyrka är en pedagogisk konkretisering 
som har sina uppenbara poänger men icke desto mindre begränsar 
synfältet och ger en ensidig bild av vad stadsprivilegier innebar för 
de orter som erhöll sådana. Att översätta undantag från en närmast 
feodal rättsordning, en avsevärd självstyrelse och särskilda rättighe-
ter inom handel och hantverk på detta vis kan knappast motiveras 
enbart av hänsyn till målgruppens förståndsgåvor.658

I anslutning till historieundervisningens uppdrag i Lgr 80 ges con-
nectivity företräde genom fokusering på elevernas egna världar, något 
som sakkunniga uppskattade när läromedelsförfattare gjorde: ”I varje 
kapitel lägger författarna ner möda på att upprätta en förbindelse 
mellan läsarna och den givna historiska epoken.”659

Frågan om enskilda personer knutna till nya kollektiva aktörer 
kom också upp i sakkunnigutlåtanden under 1970- och 1980-talen, 
som en fortsättning på diskussionen om personer som en pedago-
giskt lämplig aktör för yngre barn:

frågan är ju alltid, vad grundskolans elever lättast tillägnar sig, och 
det tycks definitivt inte vara ekonomisk och social historia, åtmins-
tone inte som den framställs i dag. Eleverna i grundskolan förefaller 
att behöva personhistorien (naturligtvis inte främst kungar) för att 
intressera sig för och tillägna sig framställningen.660
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Den strukturella ekonomiska och sociala historien krävde sina 
enskilda eller personifierade aktörer i didaktiska överväganden: 
”Våra elever behöver verkligen känna, att historien handlar om 
människor av kött och blod.”661 Det handlade om andra typer av 
aktörer, som inte lika enkelt kunde personifieras på det sätt som 
staten hade personifierats i kungen som person, och därmed blev 
en kollektivisering av aktörskapet en utväg. Samtidigt pågick en 
nedbrytning i flera kollektiva aktörer, som i någon mån hotade 
att spränga den enade nationen genom framlyftandet av olika 
intressen inom nationen.

Det arbetande folket mot överheten
Den materialistiska diskurs som med början på 1950-talet utma-
nade den idealistiska nationella diskursen fick konsekvenser för 
beskrivningen av historiens huvudpersoner. Framför allt trängde 
tankefiguren ”det arbetande folket mot överheten” fram i läroböck-
erna och efterlystes i vissa sakkunnigutlåtanden. Folkrörelserna 
lyftes fram som viktigare aktörer och både nya läroböcker och 
sakkunnigutlåtanden anlade ett sådant perspektiv från och med 
1950-talet: ”Ett intressant och givande kapitel ägnas de stora folk-
rörelserna. De kommer osökt in i sitt samhällshistoriska perspektiv, 
som en följd av den ekonomiska och sociala utvecklingen.”662 På 
1970-talet var folkrörelserna som aktörer än mer framträdande i 
sakkunnigutlåtanden:

De svenska arbetarnas fackliga kamp för en människovärdig tillvaro 
och för omdaning av ett underutvecklat, förtryckt land beskrivs på 
14 rader. Det är mindre än vad sjukkasserörelsen och kvinnorörel-
sen får. För att inte tala om Gustaf Dalén eller Alfred Nobel, eller 
bankväsendets utveckling, är detta rimligt? […] Statlig sjukförsäk-
ring ”infördes”. En lag om 48-timmars arbetsvecka ”stiftades”. Efter 
andra världskriget ”minskades” arbetstiden, det ”bestämdes” att 
alla anställda skulle få tolv dagars semester, 1959 ”kom” en annan 
viktig reform – atp. Ingenting om kamp, ingenting om motstånd. 
Det stiftades, det bestämdes, det kom.663
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Som försvar mot denna kritik anförde förlaget att historieämnet 
ingick i ett ämnesintegrerat sammanhang: motsättningar i samhället 
kunde tas upp i samhällskunskapen.664

Med förlagets sätt att dra upp skiljelinjer mellan historia och sam-
hällskunskap blir historien statisk, och det blir oklart hur saker och ting 
förändrades, och vilka aktörer som drev förändringen. Ämnesintegre-
ringen riskerade att fungera segregerande genom att samhällskunskapen 
skulle förklara samhällsförändringar – med ett kampperspektiv och 
med nya folkliga aktörer – men historieämnet skulle förklara histo-
riska förändringar med en evolution där förändring bara sker, utan 
aktörer och utan kamp. Kraven på inslag av kamp i beskrivningen 
av historien om välfärdssamhällets framväxt är en tydlig indikation 
på att välståndsberättelsen på 1970-talet utmanades med materialis-
tiska argument kopplade till en diskussion om aktörer, och att flera 
läroböcker ersatte välståndsberättelsen med en välfärdsberättelse.665

Till skillnad från hur de diskuterade det nationella folket i sakkun-
nigutlåtanden var det uppenbart att de sakkunniga såg problem med 
att tala om ”det arbetande folket”, eller andra uttryck för en folklighet, 
som en aktör, särskilt när det gällde folk i andra länder än Sverige:

Lika vanskligt [som att personifiera] kan det vara att ”kollektivise-
ra” skeendet. ”Borgarnas revolution blev emellertid också folkets, 
både stadsbefolkningens och böndernas”, heter det om händelserna 
i Frankrike sommaren 1789. […] Dels är gränsdragningen mellan 
berörda parter oklar, dels innebär sådana svepande omdömen om 
hela samhällsgruppers önskemål och agerande som präglar yttrandet 
och den följande framställningen starka generaliseringar.666

Den sakkunnige ifrågasatte på sätt och vis hela den konceptuella 
metaforen ett folk är en organism, med argument som rörde 
möjligheterna att tala om kollektiva aktörer, särskilt sådana som inte 
agerar utifrån beslut som har fattats under ordnade former, som or-
ganisationer kan göra. Han menade att folket bestod av individer och 
att deras agerande inte kunde förstås ur ett grupperspektiv, åtminstone 
inte på så oklara grunder som han här upplevde att det var fråga om.

Den konceptuella metaforen staten är en organism kan ses som 
en förlängning av ett tänkande kring rationella aktörer i historien 
där stater fattar beslut likt en människa på grund av att enskilda 
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individer kan agera rationellt å statens vägnar. Den konceptuella 
metaforen ett folk är en organism kan snarast ses som en för-
längning av den metaforen i sin tur. Så länge folket är nationellt 
(genom en etnifiering av medborgarskapet) är de två konceptuella 
metaforerna närmast identiska. Det problem som den sakkunnige 
i citatet ovan betonar är att regeringar och stater, till skillnad från 
folk, har organiserade institutioner och formaliserade sätt att be-
stämma en riktning för sitt handlande. Stater är aktörer i så måtto 
att de kan ingå avtal som gäller bortom livslängden hos de personer 
som skriver under avtalen; de gör det som representanter för aktö-
ren ”staten”. Ett folk kan inte ingå avtal eller agera efter organiserat 
fattade beslut och är således inte någon egentlig aktör.667

En aspekt av detta resonemang är vikten av att identifiera den 
konceptuella metaforen för att få en uppfattning om vilket didak-
tiskt arbete den kan utföra i förenklingen av ett historiskt förlopp. 
Det är också viktigt att få en uppfattning om vad detta metaforiska 
konceptualiserande innebär för elevers förståelse samt för möjlighe-
terna att föra ett resonemang om komplicerade processer. Detta var 
ett problemområde som sakkunniga återkommande uppehöll sig 
vid, särskilt i anslutning till en materialistisk utmaning. Det var inte 
lika vanligt att de invände mot att den konceptuella metaforen ett 
folk är en organism användes när det var det nationella folket och 
inte det arbetande folket som åsyftades. Det beror antagligen på den 
upplevt tydliga kopplingen mellan staten och det nationella folket, 
men när det talades om tiden före någon statsbildning (främst brons-
ålder, järnålder och vikingatid) – vilket ofta var fallet – var problemet 
identiskt: en oegentlig kollektiv aktör tillskrevs ett aktivt aktörskap.

Det är tydligt att en nationellt genomsyrad historieundervisning 
kunde behålla ett visst grepp och inkorporera den materialistiska 
utmaningen i den nationella diskursen. När folket gjordes nationellt 
ansågs det kunna utgöra en aktör, men när folket avgränsades ma-
teriellt ansågs det inte kunna göra det. Den förmenta kopplingen 
mellan nation och stat (etnifieringen av medborgarskapet) under-
lättade förmodligen argumentationen kring detta.

Mot slutet av undersökningsperioden uttryckte sakkunniga gil-
lande inför en historia underifrån med ”människor på samhällets 
skuggsida” tydligt närvarande i läromedlen:
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Kvinnor och barn, fattiga, gamla och sjuka, häxor och slavar, liveg-
na, statare och hjon, drängar och pigor, människor på samhällets 
skuggsida, förtryckta och försummade på det ena eller andra sättet, 
får sin beskärda del av utrymmet. Den styvmoderliga behandlingen 
av det svenska och nordiska folkrörelsesamhället framstår […] som 
den enda egentliga plumpen i protokollet.668

Att detta perspektiv saknades i andra läroböcker var författarna 
till läroboken och den sakkunnige överens om. Med tanke på att 
denna lärobok byggde på en annan lärobok som kom ut 1973 
kan udden i förordet, där kritik mot samtida läroböcker utta-
las, antas vara särskilt riktad mot läroböckerna på 1960-talet. I 
förordet från 1990 stod dock exakt samma beskrivning av andra 
läroböckers brister kvar som i den första upplagan från 1973: ”Ett 
genomgående drag är således strävan att undvika det elitperspek-
tiv som varit förhärskande i många historiska skildringar.”669 Den 
sakkunnige anser att denna skrivning stämmer bra på läroböckerna 
också 1990: ”Berömvärd är […] deklarationen i förordet om hur 
bokens bidrag kommit till.”670 Förändringen ansågs ha kommit av 
sig och elitperspektivet kvarstod kanske i många läroböcker trots 
utmaningar från andra läroböcker och från sakkunniga inom den 
statliga förhandsgranskningen. Att sakkunniga under slutet av un-
dersökningsperioden såg positivt på en materialistiskt anstruken 
utmaning finns det fler exempel på.671

Att ”folket” gavs en materiell förankring, som ett samlingsnamn 
på människor som stod mot överheten, kunde sätta spår i form av 
att ”överheten” uteslöts från detta folk. En sakkunnig menade att 
det gick att utläsa en avhumanisering av överheten i en lärobok för 
mellanstadiet från 1980-talet: ”Vi människor ville inte ha kärnkraft 
men dom som hade makten [riksdagen och bolagen] såg till så att 
det blev kärnkraft ändå.”672 Här är de kollektiva aktörerna riksdagen 
och företagen helt och hållet avhumaniserade och mot dem står 
människorna som en enhetlig grupp. En av de sakkunniga ansåg 
att denna läroboksserie betonade kampen mellan fattiga och rika 
på bekostnad av ”det övriga innehållet”, samt att författaren hade 
en mycket negativ inställning till företagare.673

En annan sakkunnig ansåg att samma lärobok hade ett intressant 
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nytt perspektiv som inte bröt mot objektivitetskravet, det var bara 
ett annat perspektiv: 

Att det är förändringar i den ekonomiska bilden som bestämmer 
utvecklingen är en genomgående tankegång [i läroboken]. […] 
Det är ekonomisk historia i det arbetande folkets perspektiv. […] 
Grundsynen verkar vara något annorlunda än i de flesta tidigare 
läromedel i historia. Detta åskådningssätt har enligt min mening 
fog för sig och bryter inte mot objektivitetskravet.674

Det här var dock inte en enhetlig bild. Läroböcker anlade också mer 
”traditionella” perspektiv, vilket sakkunniga uppmärksammade och 
i viss mån gillade, särskilt med tanke på att historieämnet hade till 
uppgift att visa att samhället är möjligt att förändra: 

Texten är genomgående aktörsorienterad, vilket framkallar en vär-
defull föreställning att tillvaron är öppen för mänsklig förändring. 
Förklaringar till historiska förändringar är således företrädesvis 
individcentrerade – mänskliga motiv får större utrymme än oper-
sonliga kausala samband.675

Det är tydligt att det pågick en förhandling, och det rådde ingen 
konsensus om hur den materialistiska utmaningen skulle hanteras 
i läroböcker i historia. Utmaningen mot den enhetligt nationella 
diskursen med personer som aktörer i den nationella andan är på-
taglig, men det framkom också mer eller mindre tydliga ställnings-
taganden för en fortsatt individcentrerad historieundervisning, 
även om motiven för en sådan undervisning hade förändrats. Den 
nationella hegemonin var dock tillräckligt stark för att inkorporera 
utmaningen i en nationell diskurs.

Kvinnor – aktörer eller pendanger?
En grupp med ett potentiellt aktörskap, både som individer och i 
skepnad av en organiserad rörelse, var kvinnorna. Under den period 
som jag har undersökt blev de dock aldrig upplyfta ur objektsrollen 
i diskussioner som fördes inom ramen för den statliga förhands-
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granskningen. I stället kom det Lgr 69 kallade ”könsrollsfrågan” 
och ”traditionella könsrollsattityder” att bli en tilläggshistoria där 
kvinnors roller lyftes fram, men där de inte på något sätt gavs ett 
aktörskap som grupp, och sällan som individer. Att läroböckerna 
såg ut och i viss mån fortfarande ser ut så har visats av tidigare forsk-
ning.676 De allra flesta sakkunnigutlåtandena efter 1970 innehåller 
något om ”kvinnans roll”, men inte kvinnors roller som aktörer i 
historien utan om vilken roll kvinnor haft i olika samhällen – en 
tilläggshistoria. Ofta beskrev de sakkunniga läroböckernas behand-
ling av kvinnor i mycket allmänna och ganska positiva ordalag, till 
exempel: ”Böckernas sätt att föra fram […] könsrollsfrågorna är 
uppskattningsvärda”677 och ”könsrollerna behandlas ingående.”678

När de sakkunniga uppfattade böckerna som undermåliga i sin 
beskrivning av könsroller och kvinnors roll var deras kritik ofta helt 
utan krav på att kvinnor skulle framställas som subjekt. I stället 
efterlyste de att kvinnors underordnade ställning i historien skulle 
lyftas fram som motbild till den positiva utveckling som ägde rum 
i samtiden:

Det skulle ge en klarare syn på den pågående könsrollsomvand-
lingen om i häftet även togs upp några aspekter på kvinnans sam-
hällsställning i gången tid. Bilden på s. 12–13 t ex, visar många 
kvinnor i arbete på gården. Att kvinnan trots sitt ansvarsfulla arbete 
i jämförelse med mannen hade en helt underordnad ställning, det 
ger bilden inget besked om. Och det är skada.679

Det förefaller som om de sakkunniga inte kunde se kvinnor som 
aktörer i historisk tid, inte ens i slutet av undersökningsperioden: 
”Även om kvinnorna skymtar fram här och var i framställningen,  
t ex statarhustruns roll, är de ändå ganska så osynliga.”680 Historikern 
Ann-Sofie Ohlander har identifierat den här typen av beskrivningar 
av kvinnor som pendanger till män som ett negativt betecknande 
av kvinnors roll, de förminskas till sin eventuella makes bihang.681 
Att den sakkunnige ovan såg det som lovvärt att kvinnor nämndes 
som makar understryker hur långt det var kvar till en syn på kvinnor 
som aktörer och protagonister i historien.

Att kvinnohistoria i läroböckerna var en form av tilläggshistoria 
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framgår av hur de sakkunniga beskrev den kvinnohistoria som ändå 
fanns, men det var inte det faktum att kvinnorna gjordes till tillägg 
i historien som var problemet enligt de sakkunniga, utan att det var 
för lite: ”Frågor om könsroller och jämlikhet förtjänar naturligtvis 
mer än den halva sida de tilldelats i denna bok.”682 Synen på dessa 
frågor var inte mer utvecklad än så i de sakkunnigas granskningar.683

I vad jag uppfattar som undantagsfall ifrågasattes dock osynlig-
görandet av kvinnor och flickor i läroböckerna. Vissa sakkunnigut-
låtanden kritiserade läroböckernas oförmåga att lyfta fram kvinnor 
som subjekt, men de är koncentrerade till den allra sista delen av 
undersökningsperioden och dessutom är de få. Ett exempel:

Merparten av historien fokuseras kring pojkarna, vilket avspeglas 
redan i titlarna, där huvudpersonen i tre av fyra häften är pojkar. 
[…] Arbetsdelningen mellan män och kvinnor blir övertydlig […] 
Det framstår som onaturligt för läsarna att Björn som själv hämtat 
en lerklump inte själv försöker att forma den till en skål. […] Det 
är männen och pojkarna som tänker medan kvinnorna i högre grad 
förpassas till bi- och bakgrundsrollerna.684

Den sakkunniga efterlyser ett aktörskap för kvinnor och ett normkri-
tiskt förhållningssätt till de könsroller som beskrivs. Detta utlåtande 
är dock relativt ensamt i sitt slag. Det skrevs i slutet av 1980-talet 
och de så kallade könsrollsfrågorna hade varit uppe till diskussion 
i sakkunnigutlåtanden sedan 1970-talets början.

Den andre – aktörer utanför Europa
Tidigare forskning har framhållit att en hierarkisk kultursyn under 
lång tid har genomsyrat läroböckerna i flera samhällsvetenskapliga 
ämnen.685 Sedan 1950-talet har dock beskrivningarna av framför 
allt icke-europeiska folk i skolans pedagogiska texter förändrats 
tydligt. De stereotypa beskrivningarna av hela folk är färre och 
den ”egna” kulturens problem har framkommit mer tydligt i lä-
romedlen. Samtidigt har läromedelsforskningen också visat att 
många av de hierarkiskt präglade beskrivningarna har levt kvar.686 
Fortfarande på 2000-talet upplever elever med bakgrund i länder 
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bortom det svenska närområdet att deras historia och kultur inte 
tas upp i skolan.687

Under mellankrigstiden förändrades synen på nordiska och euro-
peiska folk och den förhärskande nationalismen kunde ifrågasättas 
eftersom den uppfattades inte vara alltigenom positiv för samhällsut-
vecklingen. Utomeuropeiska folkslag kunde dock fortsatt beskrivas 
mycket negativt, om de beskrevs överhuvudtaget, och det gällde för-
stås inte bara i svenska läroböcker, utan i hela västvärlden.688 Statens 
läroboksnämnds sakkunniga började markera mot föraktfulla och 
stereotypa beskrivningar av utomeuropeiska folk på 1950-talet. Flera 
anmärkningar gällde i början religiositet – främst beskrivningen av 
katoliker och muslimer – och ytterst var det förståelse för andra som 
lyftes fram som motiv för en mer rättvis beskrivning:

Den ringaktande tonen inför Mohammeds förkunnelse kontras-
terar […] på ett ganska påfallande sätt mot den som begagnas om 
Jeanne d’Arcs och Birgittas uppenbarelser, och Gustav Trolles och 
Kristian II:s andel i Stockholm blodbad kan inte på det sätt som 
här sker tillskrivas katolska kyrkans lära.689

Framställningen om jesuiterna [är] missvisande. Meningarna: ”I 
sitt arbete för kyrkan hade de som regel ’ändamålet helgar medlen’. 
Även brott var tillåtna, om de kunde bli till nytta för kyrkan” ger en 
skev, förr vanlig, bild av jesuitorden. […] Det måste anses angeläget, 
att strävandena till tolerans och förståelse gentemot oliktänkande 
komma till uttryck i läroböckerna.690

Huruvida de andra beskrevs korrekt är en sak, en annan är i vilken 
utsträckning de tillskrevs ett aktörskap. Att låta den asiatiska, afrikans-
ka och amerikanska historien stå för sig själv, som en historia baserad 
på egna förutsättningar och med en egen historisk utveckling, inte 
enbart kopplad till Europas intressen i dessa världsdelar, var på inget 
sätt självklart, men diskussionen som fördes mellan sakkunniga och 
förlag kom mer och mer att behandla den frågan. Ett av de första 
sakkunnigutlåtandena som skilde på en global historia sedd med 
europeiska ögon och en global historia sedd ur ett lokalt perspektiv 
gällde en lärobok som kom ut i början av 1960-talet.691 Den euro-
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centriska diskursen utmanades allt mer av en global diskurs under 
1970-talet genom ett tydligare framlyftande av kulturkontakter och 
ifrågasättanden av en ohistorisk reproduktion av Europa, en kritik 
som hämtade inspiration från en mer öppen europeisk identitet och 
omdefinierade den europeiska behållaren:

vi skall räkna Europa, Nordafrika, och Främre Asien som ett gemen-
samt kulturområde. Den europeiska kulturen uppstod i Babylonien 
och Egypten. Den hellenistiska kulturen var en blandkultur mellan 
grekisk och orientalisk kultur. Judendom och kristendom – båda 
från Främre Asien – har utövat ett utomordentligt stort inflytande 
på Europas kultur. Att skilja på europeisk och främre asiatisk kultur 
liksom man skiljer mellan europeisk och kinesisk kultur är enligt 
min uppfattning djupt ohistoriskt.692

Här utmanas eurocentrismens definition av Europa av ett mer öppet 
kulturbegrepp, åtminstone geografiskt. Med hjälp av en historisering 
av kulturen breddas geografin, och det antyds i sakkunnigutlåtandet 
att det har konsekvenser för hur vi ska förstå kulturen i sig. Det är 
en tydlig öppning av den europeiska behållaren, men jämförelsen 
med kinesisk kultur håller behållaren kulturellt sett intakt: det finns 
en tydligt europeisk kultur, fast den har uppstått utanför det vi idag 
kallar Europa. Detta får i sin tur konsekvenser för hur vi bör se på 
Nordafrika och Främre Asien.

Icke-europeiska kulturers aktörskap diskuterades ända till slutet 
av undersökningsperioden och i ett av de allra sista sakkunnigut-
låtandena i sil:s arkiv, från 1991, lyfts perspektiv på bekostnad av 
aktörskap:

Kapitlet ”Nya världar” framstår som europacentristiskt i den me-
ningen att det är européers möten med dessa nya världar som 
skildras, men förf ser ej på dessa möten med europeiska glasögon. 
Med formuleringar som anger indianernas aningslöshet inför den 
annalkande faran och allmänna hjälplöshet samt kolonisatörernas 
hänsynslöshet uppnås balans […]. Ordval och orden i sina sam-
manhang borgar för inre balans och solidarisering med folk från 
andra kulturer.693
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I läroboken tillmättes de icke-europeiska kulturerna ingen subjektiv 
handlingskraft, men det störde inte den sakkunnige; han menade 
att läroboksförfattaren hade anlagt ett icke-europeiskt perspektiv 
genom att beskriva ”indianerna” som hjälplösa. Den samiska his-
torien användes i en moralisk historia om Sverige (där samerna i 
princip ändå lämnades utanför), och på samma sätt användes också 
utomeuropeisk historia på 1970-, 1980- och 1990-talen. Läroböck-
er och sakkunniga förefaller tämligen ofta ha varit överens om att 
kolonisering skulle beskrivas i termer av ”kolonial våldtäkt”, men 
ett perspektiv från de koloniserade folken saknades: saker gjordes 
mot dem, men de gjorde själva ingenting.694 Beskrivningarna av 
den så kallade tredje världen var knutna till europeisk historia, of-
tast med de sakkunnigas goda minne.695 I detta synsätt låg också en 
europeisk syn på epokbegreppen: utomeuropeiska kulturers historia 
inordnades i epoker som var härledda ur europeisk historia (som 
medeltiden och renässansen). Detta började så smått ifrågasättas 
på 1970-talet, med hänsyn till tidens ”behov av ökad förståelse för 
andra kulturkretsar”.696

Det fanns också mer påtagliga utmaningar från 1980-talet och 
framåt, där subjekt och aktörskap tydligt lyftes som frågor att ta 
hänsyn till, men dessa sakkunnigutlåtanden var mycket sällsynta:

Rubriken är ”Afrikas historia” men innehållet utgörs till en stor 
del av europeisk historia. Det handlar om européernas kontakter 
och agerande. I ett avsnitt som benämns Afrikas historia skall 
afrikaner vara subjekt i högre grad än här. […] Varför väljer man 
två amerikanska författare […] för kapitlet om Kina? Vi får den 
mesta av vår information från Västvärlden och vi betraktar därför 
vår omvärld genom västerländska ögon. Läroboksförfattarna kunde 
här konsekvent ha låtit infödda författare framträda (nå ”insidan” 
i skeenden och motverka etnocentrism).697

I detta sakkunnigutlåtande från 1987 är det ett inre perspektiv som 
efterlyses. Ordet ”insidan” avslöjar dock den kulturella behållarmeta-
foren. Kultur ska enligt den sakkunnige förstås inifrån kulturen själv.
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Sammanfattning – omförhandlingen 
av historiens huvudpersoner

Det här kapitlet har tagit upp tre aspekter av omförhandlingen av 
historiens huvudpersoner: personskildringarnas tillbakagång, proji-
ceringen av nationen via den konceptuella metaforen nationen är 
en behållare samt konsekvenserna av mer internationella perspektiv 
på historiens huvudpersoner. Perioden från 1940-talet till 1990-ta-
let innebar en transformation av protagonisten i diskussioner om 
läroböckernas narrativ – från personer till personifierade kollektiv 
och från nationella karaktärer till internationella kollektiv. Historie-
skrivningen omdisponerades både till att gälla andra personer än 
makthavare och till att i mindre utsträckning diskutera personer 
överhuvudtaget. Det framträdde dock ingen särskild riktning i för-
ändringen av personer, och när personer ströks ur läroböckernas 
persongalleri ifrågasattes det i princip alltid utifrån till synes god-
tyckliga utgångspunkter om olika personers betydelse i historien. 
De sakkunniga inom den statliga förhandsgranskningen förefaller 
ha hållit emot en förändring bort från personskildringar med hän-
visning till de begränsade möjligheterna för främst yngre barn att ta 
till sig historia om strukturella förändringar utan tydliga kopplingar 
till enskilda människors agerande.

Transformationen gällande historiens huvudpersoner kan utifrån 
diskussioner inom ramen för den statliga förhandsgranskningen 
inte betraktas som särskilt tydlig, då en påtaglig interdiskursivitet 
gjorde att den nationella diskursens utmanare i stor utsträckning 
inkorporerades i den nationella hegemonin. Det materialistiskt 
färgade ”arbetande folket” etnifierades i stor utsträckning och den 
konceptuella metaforen nationen är en behållare hade ett tyd-
ligt grepp om bilden av nationen och dess plats i historien ända 
fram till 1980-talet. Nationen projicerades bakåt i tiden med hjälp 
av begreppet ”folk” och även bronsåldersmänniskor beskrevs som 
svenskar i enlighet med strävandena att involvera eleverna i det his-
toriska skeendet genom att infoga dem i ett ”vi” tillsammans med 
människor från en avlägsen tid. Med hjälp av deiktiska markörer, 
som tydliggör utsägelsesituationen och understryker vad som sägs 
inifrån behållaren, betecknades historiens huvudperson som ”vår”, 
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”vi” och ”häruppe” (norra Europa, Norden, Sverige). Mot slutet av 
1980-talet ifrågasattes detta etnifierande i större utsträckning och 
etniskt och nationellt avstånd mellan elever och historiens aktörer 
bröt fram i vissa sakkunnigutlåtanden, vilket kan sägas ha inneburit 
att den konceptuella behållaren öppnades upp och en avetnifiering 
av historien kunde anas.

De nya huvudpersoner som trots allt diskuterades var främst kol-
lektiva aktörer, och främst så kallat oegentliga sådana, som kvinnor, 
folk och arbetare. I enlighet med en nationalistisk diskurs hade de 
sakkunniga generellt sett svårare att låta oegentliga kollektiva aktörer 
– utan organisation för beslutsfattande eller möjligheter att tillsam-
mans gå mot ett bestämt mål – som inte var kopplade till nationen 
få ett aktörskap. Den konceptuella metaforen staten är en orga-
nism kunde få en förlängning i det nationalistiska konceptet (det 
nationella) folket är en organism, men andra kollektiva aktörer, 
som benämndes folk, utifrån en materialistisk konception sågs som 
problematiska. Inom ramen för avetnifieringen förekom dock ett 
visst ifrågasättande av det nationella folket som en enhetlig aktör.

Den internationella utmaningen mot den nationella diskursen 
skapade förutsättningar för mer nyanserade beskrivningar av utom-
europeiska folk, men dessa folk gavs sällan ett aktörsskap. Mot slutet 
av 1980-talet fanns sällsynta fall då detta ifrågasattes av sakkunniga 
som ville se beskrivningar av andra folk som annat än objekt i en 
historia om europeiska brott mot mänskligheten och efterlyste ett 
inifrånperspektiv i beskrivningar av utomeuropeiska kulturer.
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kapitel 6

Historiens fokus, 
mening och drivkrafter

Perioden efter andra världskriget såg stora förändringar för historie-
ämnet gällande vad som betraktades som dess mening och fokus. 
Tidigare forskning har pekat på att historieämnet behövde en helt ny 
konception, en förändring av målen, för att kunna spela en framträ-
dande roll i den skola som de stora utredningarna under 1940-talet 
hade lyft fram som framtidens skola.698 Detta gav inte bara upphov 
till nya huvudpersoner, som behandlades i förra kapitlet, utan också 
till att andra drivkrafter behövde betonas och kanske framför allt 
till en omstrukturering av stoffet.

Förändringen av historieämnet under 1900-talet kan beskrivas i 
både generella termer och mer partikulära. I generella termer kan 
förändringen inordnas i en större förändring av skolans inriktning. 
Denna förändring har bland andra Gunilla Svingby och Tomas 
Englund beskrivit som en kamp mellan olika utbildningsfilosofier: 
perennialism – med syftet att lära eleverna ett oföränderligt kulturarv, 
essentialism – med stark tilltro till vetenskaplig objektivitet i undervis-
ningen, progressivism – med fokus på elevernas egna utgångspunkter 
och demokratisk konstruktivism – med en övergripande ambition att 
ge eleverna förutsättningar att fungera i ett demokratiskt samhälle 
genom att lära dem ett demokratiskt arbetssätt. Alla fyra filosofier-
na fanns representerade under hela 1900-talet, men det går att se 
en förändring från perennialism till progressivism och demokratisk 
konstruktivism under den period som jag undersöker.699

Sven Sødring Jensen har studerat olika sätt att undervisa histo-
ria och funnit att historieämnets fokus under 1900-talet försköts 
från en klassisk och objektivistisk undervisning till en metodisk och 
funktionell. Det kan tolkas som en målförskjutning: från ett mål 
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som beskrevs i termer att eleverna skulle behärska ett visst stoff till 
ett mål som beskrevs i termer av att eleverna skulle tillägna sig ett 
visst sätt att tänka.700

I det här kapitlet kommer jag att diskutera några konsekvenser 
av de här förskjutningarna i diskursiva termer. Hur såg den diskur-
siva kampen om historiens fokus, mening och drivkrafter ut inom 
ramen för den statliga förhandsgranskningen? Vad fick den för 
konsekvenser för exempelvis synen på uppdelningen mellan svensk, 
nordisk och allmän historia samt vilket stoff som skulle läras ut och 
med vilka perspektiv?

Historien sågs efter andra världskriget som stående inför en stor 
förändring. Denna förändring bör förmodligen inte beskrivas som 
en ”vändpunkt”, men en sådan såg kanske de författare och sak-
kunniga som diskuterade historieläroböcker. Begreppsparet ”tra-
dition–modernitet” blev framträdande i dessa diskussioner. Det 
fanns tendenser att försöka bryta upp det singulära narrativet, och 
vad en lärobokstext i historia var för något, hur den kunde se ut, 
debatterades med hänvisningar till en ”koncentrerad läroboksstil”:

Kapitlet ”Den teknisk-naturvetenskapliga revolutionen” (skrivet 
av T.R. Gerholm) är värdefullt och stimulerande. En vinst vore 
kanske om flera kapitel i läroböckerna finge skrivas av specialister. 
Ett faktum är dock att här bryts den koncentrerade läroboksstilen. 
Lösningen vore nog att en ”essä” som Gerholms placerades efter 
texten och därigenom gjordes till ett komplement till denna.701

Här utmanades konceptet ”läroboksnarrativ” genom påpekandet 
att ”den koncentrerade läroboksstilen” bröts när en annan förfat-
tare skrev en del av lärobokstexten. Det var en tydlig förhandling 
om hur en lärobokstext kan se ut och huruvida det behövs en 
enda röst för att framställningen ska upplevas som koncentrerad. 
Men vad innebär det för ett ämne som historia att koncentrera 
framställningen? Ämnets identitet som berättande lyfts fram, när 
den utmanas av att läroboken har låtit en specialist (med annan 
röst) skriva ett kapitel. Det framgår inte hur mycket detta kapitel 
avvek från resten av läroboken, men klart är att diskursordningen 
utmanades och att det sågs som ett problem. Den sakkunnige fö-



197

historiens fokus,  mening och drivkrafter

reslog att texten skulle brytas ur och explicit göras till något annat 
än lärobokstext: en essä.

Den statliga förhandsgranskningen stod för en mängd sådana 
omförhandlingar av historieläroböckernas utformning och kan-
ske framför allt fokus och struktur. Många av omförhandlingarna 
handlade om historiens drivkrafter och hur de skulle presenteras i 
läroböcker. Den här typen av förhandlingar bottnade förmodligen 
i en förändrad syn på historiens uppfattade mening och vad det var 
möjligt att säga om denna mening.

I det här kapitlet kommer en rad utmaningar mot den ”tradi-
tionella” historieundervisningen och historieskrivningen att pre-
senteras: en materialistisk utmaning, en internationell utmaning, 
en demokratisk utmaning, en historiografisk utmaning och en 
flerperspektivistisk utmaning.

Materialistisk utmaning
Det materialistiska perspektivet på historien kan betraktas som 
en del av utmaningen mot den nationella diskursen inom den 
övergripande diskursordningen för historieläroböcker. När delvis 
materialistiska perspektiv framfördes på allvar inom forskningen 
under den första halvan av 1900-talet gav det just ingen genklang i 
historieläroböckerna, men det har påpekats att det gick snabbt att 
få in ekonomisk historia i böckerna vid mitten av århundradet.702 
Redan på 1940-talet fördes en diskussion om materialistiska inslag 
i Statens läroboksnämnds granskning, även om den materialistiska 
synen var mycket förenklad och främst handlade om att komplet-
tera en idealistisk historiesyn. I den materialistiska utmaningen 
poängterades att historien måste skildras mer utifrån ekonomiska 
och sociala förhållanden och mindre utifrån politiska och kulturella, 
samt att de förra borde beskrivas som grund för de senare. Under 
den tidigaste diskussionen ansågs dock den sociala och ekonomiska 
historien vara lättare för mindre barn att ta till sig om den knöts till 
specifika personer, i enlighet med skrivningarna i de metodiska an-
visningarna. Det framgick även av den debatt om personligheternas 
roll i historien som togs upp i föregående kapitel.703

Tidigare hade det också funnits en motsättning mellan politisk 
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och kulturell historia men den var mer framträdande under mel-
lankrigstiden,704 medan efterkrigstiden medförde en materialistisk 
utmaning med fokus på ekonomi och sociala faktorer, som grund-
läggande för undervisningen i historia. I sakkunnigutlåtanden till 
Statens läroboksnämnd fortsatte förvisso en kulturhistorisk dis-
kussion,705 men på 1980-talet hade denna diskussion lämnat den 
svenska kulturhistorien och handlade om främst utomeuropeiska 
kulturers bidrag till en global kultur samt om interkulturella möten.

Det är möjligt att det var den materialistiska utmaningen som 
medförde att det gick tämligen fort att få med ekonomiska aspekter 
på historien, även om just de materialistiska undertonerna lämnades 
utanför. Den materialistiska utmaningen kunde ifrågasätta enkla ide-
alistiska och personfixerade historiska resonemang. I förhandlingen 
om hur historien skulle presenteras i läroböcker fanns ett motstånd 
mot beskrivningar av ekonomiska och sociala förhållanden, men 
inte nödvändigtvis mot beskrivningar av produktivkrafternas och 
produktionsförhållandenas avgörande betydelse för samhällets or-
ganisation. Redan på 1940-talet menade vissa sakkunniga att den 
ekonomiska utvecklingen styrde den politiska, men läroböckerna 
hade ännu inte börjat anamma en sådan historiesyn, eller vidkänna 
att ett sådant sätt att konceptualisera historia existerade. En sakkun-
nig skrev i ett utlåtande 1943:

Hade det inte vid behandlingen av 1800-talets historia varit lämpligt 
att först ta med den ekonomiska och sociala historien och så låta 
den politiska bygga på detta underlag. Så har det i verkligheten gått 
till. Och vi böra vid historieundervisningen så vitt möjligt söka att 
ge en bild av det verkliga händelseförloppet.706

Denne sakkunnige efterlyste att ekonomisk historia inte skulle be-
handlas som tilläggsstoff utan som något som drev utvecklingen, 
där basen på ett tydligt sätt var styrande för överbyggnaden. 

Tre år senare granskade han vad han menade var den första läro-
bok som på allvar lyfte fram den kulturella, ekonomiska och sociala 
historien som grund för den politiska: ”För första gången har den 
ekonomiska och sociala historien kommit in i sitt rätta samman-
hang, så att den politiska historien bygger på den allmänna kultur-
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utvecklingen.”707 ”Författarna har haft framgång i sin strävan att 
’skildra sammanhanget mellan de olika krafter och företeelser, som 
samverkat och skapat världshistorien’”, skrev den andre sakkunnige 
för samma lärobok, och menade att denna balans uppnåddes genom 
att ”idéinflytanden såväl som realpolitiska orsaker påvisas och objek-
tivitet eftersträvas”.708 Det var alltså inte alla som skrev under på att 
förändringen var så stor att en alltigenom materialistisk historiesyn 
genomsyrade läroboken.

Tre år senare, 1949, lanserades en lärobok för realskolan om 
vilken en av de sakkunniga skrev att ”den ekonomiska och sociala 
utvecklingen nu för första gången får en tillfyllestgörande skildring, 
som uppvisar mycket stora förtjänster”.709 Det förefaller ha varit 
under andra halvan av 1940-talet som dessa skildringar kom in i 
läroböckerna på ett sätt som de sakkunniga fann nytt och eftersträ-
vansvärt, nämligen som inkorporerat i och i viss mån styrande för 
den politiska historien: ”En påtaglig förbättring gentemot föregång-
aren är också inarbetningen i den löpande framställningen av det 
förut till sammanhängande översikter århundradevis sammanförda 
ekonomiska och sociala stoffet.”710 Diskussionen om hur de sociala 
och ekonomiska aspekterna borde påverka läroböckernas narrativ 
fortgick under kommande decennier.

De sakkunniga drev på utvecklingen. På 1950-talet använde de 
också begreppet ”traditionell” om den politiska historia som de 
ansåg vara passé, i kontrast till en ”modern” social och ekonomisk 
historia.711 Ifrågasättandet av det ”traditionella” eskalerade under 
1950-talet:

Det kan sägas att läroboken i detta hänseende mer följer traditionen 
i de gamla historieläroböckerna än den nya målsättningen [att inte 
blott behandla den politiska utan även den ekonomiska, sociala, 
rättsliga och kulturella utvecklingen]. I boken är den politiska his-
torien dominerande och de andra synpunkterna behandlas endast 
i små avsnitt som verkar mer eller mindre löst påklistrade. Särskilt 
gäller detta den ekonomiska historien.712

Även om det förefaller ha förelegat någon form av konsensus angåen-
de behovet av ekonomisk och social historia fanns det ett motstånd 
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mot att låta denna historia styra så pass mycket att historiesynen blev 
påtagligt materialistisk. Det var särskilt tydligt när det gällde förenk-
lingar för de lägre stadierna, och beskrivningar av hur ekonomiska 
förhållanden styrde politiken var svårare att godta när läroböcker 
förenklade ner på personnivå och påstod att de ”rika godsägarna 
och industriidkarna och de välbärgade bönderna” behärskade det 
politiska livet i kraft av sin ekonomiska position.713

Vissa sakkunniga hade påtalat att äldre historieskrivning innehöll 
en politisk framställning som inte tog hänsyn till sociala motsätt-
ningar, men när dessa sociala motsättningar började framträda mer 
tydligt, fanns också ett tydligt motstånd. Att förbigå den äldre, och 
i viss mån utskällda, historieskrivningen var inte heller möjligt då 
det föranledde sakkunniga att påtala att författarna förenklade his-
torien genom att endast peka på materiella orsaker och motiv för 
handling och helt bortse från exempelvis religiösa motiv.714 Under 
1950-talet var det trots en hel del ifrågasättanden av den traditionella 
läroboken i stort sett enklare att få igenom en lärobok som knöt 
an till lärobokstraditionen än en som ifrågasatte den och pekade ut 
nya perspektiv. Framför allt var det klart att det inte gick att skriva 
helt ny historia som välte den gamla över ända, utan att först tala 
om vad det var för historia som vältes över ända.715

Erik Lönnroth, professor i historia vid Göteborgs universitet, 
gav sig in i diskussionen om en lärobok som var skriven med ett 
mer materialistiskt perspektiv. I ett brev till Statens läroboksnämnd 
påtalade han att ett materialistiskt synsätt inte kunde bedömas vara 
subjektivt om andra historiesyner samtidigt sågs som objektiva. Dess-
utom menade han att omorienteringen av historien ställde oerhörda 
krav på granskarna, som måste växa med uppgiften:

Beträffande [den sakkunniges] ställningstagande till [läroboken] kan 
jag ej komma ifrån intrycket, att den samvetsgranne och i så många 
avseenden kunnige granskaren ej riktigt bemästrat situationen, när 
han ställts inför denna genomgående och på vetenskapliga självstu-
dier byggda omorientering av lärostoffet. Redan den för hans kritik 
ledande tanken, att det skulle vara ett uttryck för subjektiv tendens 
att företrädesvis motivera händelser och avgöranden med materiella 
intressen, väcker hos läsaren en undran om vilka föreställningar 
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denna framstående pedagog kan ha om de verkande faktorerna i 
vårt moderna samhällsliv.716

I den här diskussionen tydliggjordes hur utmaningen mot den na-
tionella diskursen skapar ett dialektiskt samspel. Det fungerar inte 
att skriva en helt ny historia med nya utgångspunkter, läroboksför-
fattarna måste förhålla sig till de gamla utgångspunkterna. Detta 
skapade goda interdiskursiva förutsättningar som gjorde att den 
materialistiska diskursen och den nationella delvis kom att konver-
gera och den materialistiska utmaningen kom därmed att inordnas 
under den nationella diskursens hegemoni.

Det var tydligt att de sakkunniga i slutet av 1950-talet såg att för-
ändringen av perspektivet i läroböckerna mot en framställning som 
tog mer hänsyn till sociala och ekonomiska processer ännu pågick:

[Författaren] har lämnat de gamla utnötta historieklichéerna och 
ställt in problemen i ett annat, mera givande sammanhang. Detta 
finner man t.ex. när han skildrar Nordamerikas uppodling, den 
västeuropeiska industrialiseringen och dess återverkningar i vårt 
land. Här kommer bessemer- och thomasmetoderna med som 
följder av den kris, som drev svensk järnindustri till nya krafttag. På 
samma sätt blir skogsindustriens hastiga uppblomstring en följd av 
”hungern efter trä”. […] Författaren […] gör svensk socialhistoria 
i förtätad form, mer intressant än några krigsskildringar kan bli.717

En annan granskare höll inte alls med om att angreppssättet var 
eftersträvansvärt. Han hade bland annat pedagogiska invändningar 
mot för mycket diskussion om orsaker och motiv, som han ansåg 
krävde en fyllig berättelse om ”vad som verkligen inträffat”, särskilt 
när författaren hade en ”mycket utpräglad tendens: händelser och 
avgöranden motiveras företrädesvis med materiella intressen, främst 
av ekonomisk art”.718 Här synliggjordes förhandlingen i och med att 
olika sakkunniga förefaller ha argumenterat utifrån olika positioner.

I läroböcker för högre stadier (realskola och gymnasium) kom 
också den materialistiska historieuppfattningen att beskrivas vid 
början av 1950-talet. Sakkunniga kunde dock uppleva att beskriv-
ningen blev för basal och förenklad, till den grad att den blev rent 
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felaktig. Det föreföll också svårt för sakkunniga att få gehör för 
en mer ingående och rättvis beskrivning av detta ”nya” sätt att 
betrakta historien.719

Fördelningen mellan politisk historia och den sociala och ekono-
miska historien nämndes allt tydligare som en del av bedömningen 
av huruvida en lärobok var ”traditionell/konventionell” eller ”mo-
dern”. Dessa beteckningar användes främst av dem som ville se en 
större andel social och ekonomisk historia och understryka att detta 
var den ”moderna” vägen, men balansen mellan politisk historia och 
socialhistoria lyftes fram i väldigt många läroboksgranskningar från 
1960-talet och framåt.720 Samma lärobok i olika upplagor kunde 
behandlas olika av olika sakkunniga. Så här skrev en sakkunnig om 
en historielärobok som kom ut 1963:

Lärostoffet är konventionellt. I stort sett är det samma händelser, 
personer och miljöer som man möter här som i flertalet äldre läro-
böcker. Den politiska historien dominerar. Främst är det staternas 
inre politiska problem och yttre relationer som läggs fram. Vad 
man skulle önska – och vad tiden verkligen är mogen för – vore 
en förskjutning mot de samhälleliga och kulturella frågorna. Man 
skulle mera vilja ha en människornas historia än regenternas och 
staternas. […] Jfr också t.ex. framställningen om det senaste decen-
niets Afrika, där man får läsa spalt upp och spalt ner om hur nya 
stater bildas, om nationella ledares insatser, om FN:s ingripande 
etc., men där man får ytterst fåordiga om ens några notiser om de 
ekonomiska livsvillkoren eller människornas sociala och kulturel-
la betingelser. […] Även i detaljerna märks konventionalismen. 
Hur länge har man inte önskat slippa notisen om Reuterholm och 
”dennes intresse för tidens ockulta vetenskaper”.721

Hur svårt det var att förändra läroböcker framgår av att detta sakkun-
nigutlåtande, trots den tämligen hårda kritiken av bokens ”konven-
tionalism”, avslutas med följande slutomdöme: ”I dagens situation 
är [läroboken] ett gott alternativ till marknadens övriga utgåvor. 
Utan reservationer vill jag därför förorda dess uppförande på läro-
boksförteckningen.”722

Samma lärobok kom i ny utgåva och med ändrad författarord-
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ning 1967 och granskades av en annan sakkunnig, då lät det helt 
annorlunda: 

Författarna har enligt min uppfattning på ett utmärkt sätt försökt 
att genomföra läroplanens intentioner. Man har på ett föredöm-
ligt sätt helt frigjort sig från det konventionella sättet att skriva en 
historisk lärobok och behandlat det rikhaltiga stoffet – där så varit 
motiverat – ur nyss nämnda aspekter [politisk, ekonomisk och social 
historia med nordisk historia integrerad i europeisk och global] i de 
föreslagna epokerna [feodalismens epok och renässansens epok].723

Sakkunniga kunde uppleva att författare i förordet skrev att lärobo-
ken anslöt sig till gällande kursplaner, för att sedan skriva vad som 
upplevdes som rent ”traditionell” historia utan tydlig koppling till 
nya kursplaner och med fokus på politik: ”Författarna säger i sitt 
förord att det är den fredliga utvecklingens historia de skrivit och att 
kulturhistoriska moment knutits till varje kapitel. Må så vara, men 
det finns stora brister i deras urval. Den industriella revolutionen 
t.ex. behandlas på två sidor.”724

När Lgr 69 infördes skulle ett antal ämnesbundna och samlade 
arbetsområden gås igenom inom ramen för de olika ämnena, så också 
historia. Ett arbetsområde definierades som en avgränsad helhet av 
lärostoff, ”som eleverna kan överblicka och till väsentlig del bearbeta 
på egen hand”.725 Två exempel på arbetsområden var ”Folkrörelser 
och andra organisationer” i den ämnesintegrerade so-undervis-
ningen och ”Revolutioner som förändrat världen” i historieunder-
visningen. Läroplanen listade ett antal exempel på arbetsområden 
”för att underlätta planeringen och organisationen av skolarbetet”. 
Läromedelsförlagen tog dock dessa exempel och satte dem som rub-
riker i arbetsområdesundervisningen, möjligen för att inte kunna 
anklagas av läroboksnämnden för att ha försummat något område. 
Huruvida det var vetskapen om att böckerna skulle utsättas för en 
statlig granskning som fick förlagen att välja dessa arbetsområden 
är förstås höljt i dunkel, men det är slående på vilket osjälvständigt 
sätt läroboksförlagen följde läroplanens exempelområden.

Eftersom läroplanen endast räknade upp rubriker på arbetsom-
råden, som ”Revolutioner som förändrat världen” och ”Ståndssam-
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hälle blir klassamhälle”, och mycket rudimentärt föreslog innehållet, 
lämnades fältet fritt för lärare och läroboksförfattare att förlägga 
olika lärostoff under de olika arbetsområdena. Olika diskursiva 
utmaningar kunde därför skymta bakom vilket stoff som lades un-
der vilket arbetsområde och skillnader i vilket stoff som hamnade 
under vilken arbetsområdesrubrik lade den statliga granskningens 
sakkunniga märke till. I ett faktahäfte med titeln Europa och världen 
under 1800-talet hade till exempel förlaget och författaren minskat 
utrymmet för kolonialism och imperialism till förmån för en fyl-
ligare behandling av den tekniska och industriella utvecklingen, i 
förhållande till hur andra hade beskrivit samma arbetsområde. Den 
sakkunnige kommenterade hur det påverkade läromedlets övergri-
pande historiesyn och perspektiv: ”På det viset får eleverna större 
möjligheter att förstå socialismen, vilket onekligen är en fördel, även 
om läroplanen förordar att de tekniska aspekterna tas upp i ett särskilt 
arbetsområde: Tekniken erövrar världen.”726 Läroplanen ”förordade” 
förvisso inte detta mer än att det bland exemplen på arbetsområden 
för historieämnet fanns ett som hade namnet ”Tekniken erövrar 
världen” med den närmast extremt rudimentära beskrivningen ”ett 
historiskt längdsnitt om teknikens historiska utveckling och bety-
delse under olika tidsepoker”.727 Om förlagen hade en farhåga att 
läromedelsgranskningens sakkunniga skulle använda exemplen på 
arbetsområden i läroplanen som en checklista för nya läroböcker 
gav detta sakkunnigutlåtande dem rätt.

Om stoff som enkelt kunde förklaras med materiella perspektiv 
fick flyta ut i de olika arbetsområdena kunde en materialistisk diskurs 
tillåtas att utmana och kanske genomsyra historieundervisningen, 
men om de förlades till ett särskilt arbetsområde utan uppenbar 
koppling till övriga arbetsområden blev det svårare för eleverna att dra 
slutsatser från ett materialistiskt perspektiv. En diskursiv förändring 
var med andra ord inte beroende av vad det stod i styrdokumenten, 
inte ens när de ramade in arbetsområden. Både vilken historisk fråga 
som ställs och vilken del av det historiserade förflutna som tillåts 
besvara frågan är avhängigt en diskursiv kontext.

På 1970-talet fanns det tydliga tecken på att en rent materialis-
tisk tolkning kunde genomsyra ett läromedel utan att sakkunniga 
annat än applåderade det. Om en lärobok för högstadiet hette det 
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att författaren hade ”ett tilltalande grepp på sitt ämne. I upptakten 
sätts den enskilda människan i centrum utifrån de tekniska och 
socioekonomiska snabba förändringarna under industrialismen. 
[Författaren] säger till och med direkt att det i praktiken var de 
ekonomiska makthavarna som bestämde politikernas handlingar”.728

Debatten fortsatte på 1980-talet och det är svårt att se någon 
tydlig övergång till en allmänt accepterad materialistisk historie-
skrivning. Även om en utmaning från en materialistisk diskurs var 
tydlig från 1950-talet och framåt fanns det hela tiden ett motstånd. 
Ett exempel från 1970-talet:

Medan t.ex. Göran Rystad får nöja sig med tre sidor om ”den 
amerikanska revolutionen” (inklusive usa:s författning), får Staf-
fan Högberg ungefär 20 sidor om Industrialismen (3 essäer på 
tillsammans 5 sidor frånräknade) och Sture Martinius 14 sidor 
om Sociala förhållanden under 1800-talet samt 13 sidor om eko-
nomisk utveckling i Norden. Att undervisa eleverna i ekonomisk 
och social historia anser jag givetvis väsentligt, men åtskilligt i de 
nämnda partierna förefaller alltför detaljerat. Inte minst med tanke 
på att en hel del av vad som sägs är sådant som behandlas i sam-
hällskunskapens nationalekonomiska avsnitt. […] Det hade enligt 
min åsikt varit till fördel för boken, om den politiska utvecklingen 
fått en mer fyllig belysning på bekostnad av en del av essäerna.729

Här påtalades att historieämnet övertog andra ämnens stoff när den 
politiska historien övergavs, ekonomisk historia skulle behandlas på 
annan plats och historieämnet skulle hålla sig till sin nisch: politisk 
historia. Det förekom ifrågasättanden av den oprecisa socialhistorien 
i början av 1990-talet. I ett sakkunnigutlåtande om en lärobok för 
mellanstadiet uppmärksammades svårigheten att få in faktauppgifter 
som var möjliga att bedöma i socialhistoriska skildringar som i stor 
utsträckning vilade på idealtypiska beskrivningar:

Boken är sparsam med faktauppgifter, vilket åtminstone delvis 
sammanhänger med den ringa uppmärksamhet som ägnas den 
politiska händelseutvecklingen. Den socialhistoriska sakframställ-
ningen är stundtals svår att ge en saklig bedömning av beroende på 
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att framställningen är så opreciserad till tid och rum; kategoriska 
uttalanden som att adelsmännen ”satt i sina kalla och dragiga slott 
eller borgar och hade ingen aning om hur hantverkare, bönder och 
handelsmän levde” […] tycks utgå från en (felaktig) föreställning 
att historiska och geografiska bestämningar är onödiga och att det 
går att upprätta evigt och överallt giltiga medeltida socialhistoriska 
idealtyper.730

Detta var dock inte en kritik av det materialistiska perspektivet; den 
sakkunnige tyckte även att läroboken saknade konfliktperspektiv och 
beskrev en homogen värld där olika samhällsklasser aldrig konfron-
terades med varandra, samt att de individorienterade, idealistiska 
förklaringarna saknade djupgående analytisk verkningsgrad.731

Internationella perspektiv
Historiedidaktikern Thomas Nygren har undersökt hur den svenska 
historieundervisningen i gymnasiet förändrades i förhållande till 
Unescos och Europarådets riktlinjer om historieundervisning under 
1900-talet. Han kom fram till att förändringarna hade sin bakgrund 
i en komplicerad väv av tolkningar och överföringar mellan olika 
läroplansnivåer. De internationella riktlinjerna som lades fram av 
de internationella organisationerna både påverkade och påverkades 
av skrivningar i nationella kursplaner, och av lärare som i sin tur 
påverkades av intresset hos sina elever och tvärtom. Nygrens stu-
dier sträcker sig över en mängd nivåer, läroplaner, diskussioner i 
lärarpressen samt elevers arbeten och val av uppsatsämnen.732 I den 
här delen av min bok ska jag kartlägga och analysera hur läroboks-
granskningen tog sig an dessa internationella riktlinjer samt om och 
hur de inarbetades i läroböckerna.

Norden
Ett av de första tydligt uttalade kraven på en mer internationell his-
torieskrivning i svenska läroböcker går tillbaka på föreningarna Nor-
dens arbete med att revidera läroböcker genom ömsesidig granskning 
utförd av historiker och lärare i de olika nordiska länderna. Denna 
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granskning startade redan 1919, permanentades på 1930-talet och 
pågick fram till 1970-talets början. På många sätt fastnade revisionen 
i de frågor som restes av tämligen nationellt sinnade historiker i de 
nordiska länderna som arbetade med revisionen på 1930-talet och 
därmed kom revisionen i mer historiografisk och didaktisk otakt ju 
längre tiden gick. Detta blev särskilt påtagligt mot bakgrund av de 
stora förändringarna i historieämnets karaktär på 1960-talet. Mot 
slutet av perioden upplevde de inblandade i föreningarna Nordens 
historiska facknämnder att den nordiska nivån hade blivit trängd 
mellan en nationell historia och allt större krav på mer global his-
toria.733 Från 1950-talet fanns en koppling, om än svag, mellan den 
svenska statens förhandsgranskning av läromedel i historia och den 
svenska föreningen Nordens historiska facknämnd, då Statens läro-
boksnämnd 1954 hade uttalat sig positivt till att förlagen genom att 
på eget bevåg skicka läroböcker till föreningen Norden drog nytta 
av en nordisk granskning. Det blev dock aldrig något krav, som det 
blev i Finland och Norge.734

Från och med andra världskriget fanns det nordistiska tenden-
ser i den statliga granskningens sakkunnigutlåtanden. Läroböcker 
kritiserades bland annat för att inte vara tillräckligt intresserade av 
enhetlig nordisk historia och kanske framför allt för att använda en 
annan moralisk måttstock för svenskars handlande i historien jämfört 
med den som användes i bedömningen av exempelvis norrmäns och 
danskars handlande, något som också lyftes i föreningarna Nordens 
läroboksrevision.735

Redan på 1950-talet menade granskare att läroböckernas fram-
ställningar av nordisk historia hade blivit avsevärt mycket bättre. 
Det fanns en ansats i läroböckerna att verkligen beskriva grannarnas 
historia. Det sätt på vilket de sakkunniga, och förmodligen också de 
läroböcker de granskade, beskrev de övriga nordiska länderna anty-
der en vilja att skapa ett Norden som en sammanhållen enhet, ett 
grannskap. Som metafor ger detta en konceptualisering av Norden 
som en entitet med en sammanhållen historia.736 Även begreppet 
”besläktad” användes senare för att ytterligare understryka det ge-
mensamma, på bekostnad av det som skiljer.737

Annars var det från 1960-talet främst negativa omdömen om 
beskrivningen av Nordens historia i läroböckerna som kom fram i 
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sakkunnigutlåtandena. Pliktskyldigast hade läroboksförfattare kallat 
avsnitt i böckerna ”Nordens historia”, men det som skrevs under 
dessa rubriker upplevde sakkunniga många gånger som ”liktydigt 
med svensk historia”.738 Dessutom fanns det sedan gammalt en 
distinktion mellan nordisk historia och allmän, det vill säga ut-
omnordisk, historia. När stoffet i historieämnet i grundskolan och 
i gymnasieskolan skulle bli mer integrerat blev denna distinktion 
obsolet, men den levde kvar i läroboksförfattarnas beskrivningar. 
En granskare skrev om läroboken Historia för grundskolan:

Det är tråkigt att Norden satts på undantag i boken. […] I stället 
för att hjälpa eleverna till ett synsätt där Norden blir en del av 
världen, har författarna bidragit till att det blir något vid sidan om. 
Boken gör skäl för titeln ”Allmän historia” i stället för ”Historia”.739

I boken hade benämningen ”allmän historia” behållit sin bety-
delse som utomnordisk historia, och även om Nordens historia 
fanns med ansåg den sakkunnige att den nordiska kursen inte var 
tillräckligt omfattande. Förlagets respons på denna kritik visar 
svårigheterna i kommunikationen om vad som skulle integreras 
med vad. Förlaget citerade det utlåtande som den svenska fören-
ingen Nordens historiska facknämnd hade avgett om läroboken: 
facknämnden ansåg det glädjande att Sveriges historia hade in-
tegrerats så fullödigt med övriga Nordens, vilket den betraktade 
som ovanligt.740 Jag tolkar Statens läroboksnämnds sakkunniges 
kritik som en anmärkning mot att Nordens historia stod helt fri 
från övriga världens historia. Ur föreningarna Nordens perspek-
tiv var det ointressant huruvida läroplaner följdes eller huruvida 
Nordens historia integrerades med europeisk eller utomeuropeisk 
historia. Det viktiga för dem var att Nordens historia integrerades 
med den nationella historien. Att denna sammanhållna nordiska 
historia integrerades med global historia sågs snarast som ett hot 
mot möjligheterna att skriva fram Norden som ett särskilt område 
med gemensam historia och framtid.741

Det fanns fler exempel på att förlag och författare anförde fören-
ingarna Nordens historiska facknämnders omdömen om böckerna 
för att försvara sig mot den statliga granskningens sakkunniga i frågor 
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gällande förhållandet mellan svensk, nordisk, europeisk och global 
historia.742 Det understryker de identitetspolitiska spörsmålen, som 
låg i förhandlingens förlängning. När historieundervisningen enligt 
läroplanen skulle bli mer integrerad – i betydelsen mer global och 
gränslös – innebar det ett hot mot inte bara en nationell identitet 
utan också mot en partikulär nordisk identitet.

En tydlig neddragning av nordisk historia för gymnasiet var att det 
moment som uttryckligen tog upp den svensk–norska unionen hade 
tagits bort för ekonomisk och teknisk linje i Lgy 65,743 vilket fick 
till följd att vissa läroboksförfattare lyfte ut unionen ur sina böcker 
för ekonomisk och teknisk linje. Sakkunniga kunde framhålla att 
även om det inte uttryckligen stod ”den svensk–norska unionen” i 
kursplanen måste varje läroboksförfattare förstå att unionen utgjorde 
en viktig del av kunskapsområdet ”De stora frågorna i svensk inri-
kespolitik fr.o.m. representationsreformen t.o.m. rösträttsreformen 
1918–1921” och ”Den konstitutionella utvecklingen i Sverige och 
dess nordiska grannländer 1809–1914”, vilka stod kvar även för 
ekonomisk och teknisk linje.744

Författare fortsatte dock att använda läroplanen som försvar för 
att framför allt modern nordisk historia hamnade på undantag från 
och med mitten av 1960-talet. Bland annat menade de att de hade 
läroplanen på sin sida när där stod att det ”globala perspektivet blir 
mer och mer accentuerat, ju längre fram man kommer. Det är därför 
naturligt att historieundervisningen på gymnasiet avslutas med ett 
studium av världen i dess helhet”.745 En konsekvens av författarnas 
hållning (och kursplanens lydelse) var att en mycket liten del av 
efterkrigstidshistorien ägnades åt nordisk historia: ”Av partiets [ef-
terkrigstidens] drygt 70 sidor kan den text som ägnas nordisk his-
toria rymmas på 1. Merparten av detta nordiska stoff gäller svensk 
u-hjälp och de nordiska ländernas utrikespolitiska orientering.”746

Att läroböckerna inte tog upp Norden som en sammanhållen re-
gion när de behandlade modern historia gjorde naturligtvis att det 
nordiska samarbetet, som kunde ses som en grundläggande orsak 
till att frågan om ”nordisk historia” överhuvudtaget existerade, helt 
förbigicks. Det kan på sätt och vis uppfattas som lite paradoxalt att 
den del av historien då Norden konstruerades och integrerades som 
en enhetlig region inte beskrevs i läroböckerna, men att konsekven-
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sen av denna konstruktion ändå blev en mer enhetlig äldre historia. 
Flera sakkunnigutlåtanden från och med 1950-talet lyfte fram att 
det nordiska samarbetet kunde ha givits åtminstone någon plats i 
beskrivningen av 1900-talet.747

Från och med 1960-talet pågick det en parallell utveckling mot in-
ternationalisering i läroplanerna för åtminstone grundskolan. Orden 
”Sverige” och ”svensk” byttes ut mot ”Norden” och ”nordisk”, men 
det gav enligt sakkunniga inte någon större effekt på läroboksför-
fattarnas sätt att behandla historien annat än i rubrikerna. Texterna 
under dessa rubriker uppfattade de som uteslutande fokuserade på 
svensk historia.748

Statens institut för läromedel gjorde en särskild granskning av 
Finlandsbilden i läroböckerna i alla ämnen, vilken presenterades i 
en rapport 1987. Där konstaterades att begreppen ”vår” och ”vi” i 
vissa fall kunde tolkas som att de syftade på hela den nordiska ge-
menskapen, inte bara den nationella, i läroböcker för de samhälls-
orienterande ämnena. Men flera läroböcker i historia behandlade 
nästan uteslutande svensk historia under rubriken ”Norden”. Och 
även om historieläroböckerna behandlade Finland relativt utförligt, 
var de skrivna ur ett svenskt perspektiv.749

Nordisk och allmän – två olika historier
Under efterkrigstiden var internationella frågor i ropet på fler än 
ett sätt. Dels fanns det ett påtagligt tryck från internationella or-
ganisationer för att internationalisera historieundervisningen, dels 
internationaliserades elevernas livsvärld genom avkoloniseringen 
och de rapporter om den som nådde Sverige.750 En av Statens läro-
boksnämnds ämnessakkunniga skrev:

Framför allt när det gäller nutidshistorien med de dramatiska för-
ändringar, som nästan dagligen inträffar världen runt, är det önsk-
värt att söka bibringa eleverna en föreställning om vad händelserna 
innebär, och kunskap om var de äger rum och i vilken omgivning 
de utspelas. En bättre och fylligare orientering om jorden i dess 
helhet synes mer nödvändig än någonsin förut.751
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Utblickar tagna från nyhetsförmedlingen ansågs inte alltid vara av 
godo när det gällde yngre barn, som bedömdes ha lättare för att 
uppfatta äldre historia från närområdet än nyare och mer kompli-
cerad samtidshistoria från Afrika och Asien.752

Under hela efterkrigstiden var frågan om att integrera allmän his-
toria (främst europeisk, men i ökande grad mer global) och svensk 
historia (ofta benämnd nordisk i läroböckernas rubriker) levande i 
sakkunnigutlåtandena. Kraven på att stoffet skulle integreras blev 
mer och mer påtagliga både i kursplaner och i sakkunnigutlåtanden. 
Frågan om integrering av stoffet går tillbaka på många olika delar av 
den förändrade konceptualiseringen av historia och historieunder-
visning, med bland annat nya huvudpersoner och nya perspektiv, 
som genomsyrade hela efterkrigstiden. Denna stoffintegrering går i 
någon mån att knyta till alla utmanande diskurser som jag behand-
lar i den här boken.

Strävan efter att integrera stoffet var en effekt av att det singulä-
ra narrativet med dess sammanhållna narrativ från ett och samma 
perspektiv ifrågasattes, men ifrågasättandet bidrog i sin tur till att 
skapa ett nytt singulärt narrativ. Å ena sidan var det segregerade 
historier (en svensk historia, en europeisk, och en global) som skul-
le integreras. Å andra sidan var stridsropet om integrering av stoff 
ett sätt att ifrågasätta den svenska historien som genuint svensk 
och därmed ett ifrågasättande av hela den nationella hegemoniska 
diskursen. Genom att integrera den svenska historien med global 
historia kunde den svenska historien brytas upp och passas in i en 
europeisk eller till och med global historia.

Ett förhållandevis tidigt sätt att lösa kravet på integrering av 
svensk/nordisk och allmän historia – som fanns i folkskolans under-
visningsplan från 1955 (Upl 55) – var att spränga in den allmänna 
historien i den svenska ”så att Sveriges historia framträder mot den 
allmänhistoriska bakgrunden”. Detta gjordes till och med före 1955, 
i läroböcker i svensk historia för folkskolan. Syftet var att med hjälp 
av den allmänna historien sätta den svenska historien i ett samman-
hang, och sakkunniga såg greppet med gillande.753

Efter 1955, då kraven blev större på att hela den allmänna historien 
skulle finnas med i läroböckerna för folkskolan, blev det vanligare 
att skapa två delar i samma lärobok och hänvisa mellan de olika 
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delarna, utan att bryta sönder narrativen. Detta tillvägagångssätt 
var sakkunniga mer skeptiska till:

I föreliggande arbete har den allmänna historien placerats efter den 
svenska, men författarna har sökt uppfylla kursplanens krav på 
synkronisering genom att infoga en mängd hänvisningar. Effekten 
är diskutabel, författarna berövar sig ofta möjligheten att ge sina 
unga läsare en aning om sammanhangen mellan svensk och allmän 
historia och tvingas till upprepningar. Det är därtill att befara, att 
åtskilliga lärare icke följer anvisningarna utan isolerar de allmän-
historiska avsnitten. Men varje lösning av problemet att samordna 
svensk och allmän historia medför ju svårigheter.754

Detta citat gällde Axel Hagnells och Gunnar Olanders Svensk och 
allmän historia för klasserna 4–7 (1956), där avsnittet om den svenska 
historien låg först. I författarnas lärobok i svensk historia från 1952 
hade delar av den allmänna historien varit inarbetad i narrativet om 
svensk historia.755 I upplagan från 1959 (för enhetsskolans mellansta-
dium) kom den allmänna historien först och den svenska historien 
följde på den.756 Så även i boken för enhetsskolans högstadium. Om 
den skrev en sakkunnig: ”Tyngdpunkten har lagts på den allmänna 
historien och mot denna bakgrund framträder så behandlingen av 
Sveriges och övriga nordiska länders historia.”757 Denna lärobok hade 
alltså på sju år gått från att behandla svensk historia med inslag av 
allmän historia, via att behandla svensk och allmän historia separat 
med fokus på svensk historia, till att flytta fokus till allmän historia.

Även för andra skolstadier lyftes frågan om ordning och integrering 
av de två olika ämnena svensk/nordisk historia och allmän historia i 
sakkunnigutlåtandena under 1950-talet. Det var ingen författare som 
egentligen försökte skriva en ny historia. Ordningen mellan olika 
händelser ansågs ha betydelse för elevernas förståelse för historiska or-
saksförhållanden. Ur ett utlåtande om en lärobok för realskolan 1952:

Det svåra avvägningsproblemet mellan […] allmän och svensk 
historia har i allmänhet lösts skickligt liksom den icke mindre 
besvärliga dispositionsfrågan. Detta hindrar givetvis icke, att man 
på rätt många punkter kan stå tvekande. För min del kan jag ex-
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empelvis icke finna det lyckligt att placera det stora nordiska kriget 
före skildringen av tsar Peters reformarbete, Österrikes erövring av 
Ungern och det danska enväldets tillkomst.758

När gymnasiets och enhetsskolans historieläroböcker vid slutet av 
1950-talet skulle sammanfogas till böcker som täckte både nordisk 
och allmän historia fanns en viss villrådighet om hur detta bäst 
skulle göras. Angående gymnasiets sammanlänkning av nordisk och 
allmän historia skrev en sakkunnig: 

Tillvägagångssättet har varit det, att man klippt sönder den svenska 
och den allmänna historien i bitar och kilat in dem mellan var-
andra. En på det hela taget oförändrad text från de båda tidigare 
läroböckerna har fått bilda varv. […] Ibland kan det diskuteras om 
saxen satts på rätt ställe, som när tio sidor europeisk historia pla-
ceras in mellan presentationen av Birger jarl och Magnus Ladulås 
å ena sidan och deras lagstiftningsarbete å den andra. Tanken att 
vilja påvisa sambandet mellan svensk och allmän historia må vara 
nog så riktig, men man når inte resultat med så enkla medel som 
författarna använt. Skall man i detta avseende vinna något måste 
det skilda stoffet organiskt samarbetas, vilket kräver en omskrivning 
och ett helt nytt grepp på ämnet.759

Den sakkunnige lutade åt att det var nödvändigt att skriva en helt 
ny historia. Men det föreföll vara svårt för både författare och sak-
kunniga att se vidden av att skriva helt nya berättelser med ”ett helt 
nytt grepp på ämnet”. Diskussionen om hur den allmänna historien 
skulle sammanfogas med den nordiska/svenska historien fortsatte, 
men den gällde främst detaljer beträffande vilka textpassager som 
skulle komma före eller efter andra textpassager.760

Ännu på 1960-talet var det inte givet vilken historia som skulle stå 
i fokus på det som nu var grundskolans mellanstadium. I vissa fall 
tyckte sakkunniga att den allmänna historien skulle ”ge bakgrund 
och relief åt vårt eget folks historia”.761 I andra fall tyckte de att den 
svenska historien fick för stort utrymme på bekostnad av viktiga 
aspekter av ”de allmänna avsnitten”.762

Det var framträdande i förhandlingen om denna nya historia, 
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att de sakkunniga kunde se två olika sammanhang, där händelser 
passade in på olika sätt: ett nordiskt och ett allmänhistoriskt. Även 
om sakkunniga stundtals såg vikten av en ny historia, hade de en 
schematisk syn på historien, en ramberättelse, som antingen var 
allmänhistorisk eller nordisk/svensk. Debatten rörde från och med 
början av 1960-talet också gymnasiets läroböcker, på grund av för-
ändringar i kursplanen:

En huvuduppgift för författarna har varit att samordna den allmänna 
och den nordiska historien. En risk är att en sådan samordning blir 
rent ytlig och att ett kapitel om svensk eller nordisk historia endast 
hängs på ett parti om den allmänna historien. En annan risk är att 
ett händelseförlopp för att passa in i ett allmänt sammanhang rycks 
loss ur sitt nordiska sammanhang. Författarna har väl inte kunnat 
undvika dessa risker. Som exempel på den senare fällan kan anföras 
att Gustav II Adolfs deltagande i 30-åriga kriget ur en synpunkt 
alldeles riktigt inpassas i det allmäneuropeiska sammanhanget på s. 
90 men då rycks loss från sitt nordiska sammanhang som rätteligen 
är på s. 107. […] Det återstår mycket innan lärobokslitteraturen 
nått en acceptabel lösning.763

Det fanns ett uttryckligt motiv för att svensk historia inte skulle 
integreras, som lyftes fram av sakkunniga: den svenska historien 
var ”särpräglad”,764 ett ganska typiskt sätt att skriva fram nationen 
som något särskilt och dess historia som omöjlig att integrera med 
andra nationers eller regioners historia. I sådana formuleringar behöll 
den nationella diskursen väldigt länge sin hegemoniska ställning.

De sakkunniga erkände gärna de svårigheter som skulle uppstå 
när svensk och allmän historia skulle samordnas. Deras sätt att 
beskriva denna problematik avslöjar en syn på svensk och allmän 
historia som två skilda narrativ; det svåra var att ”fördela [fokus] i 
rimliga proportioner” mellan dessa i grunden slutna narrativ.765 Den 
allmänna historien och den svenska/nordiska uppfattades som paral-
lella historier, förvisso med en viss koppling till varandra, men utan 
en gemensam ramberättelse. Den internationella diskursen, kraven 
på en mer internationell historia, stötte på ett hinder av narrativ 
art: orsakssambanden mellan olika händelser, som är grunden för 
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en berättelse, var svåra att bryta upp. Sakkunniga, och förmodligen 
också läroboksförfattare, hade svårt att komma förbi den narrativa 
struktur som växt fram inom ramen för en nationell och i viss mån 
nordisk diskurs. Den allmänna historien och den nationella försed-
des med två olika kontexter, där de kausala sambanden såg olika ut 
och där olika händelser följaktligen hade olika betydelse och därför 
bildade två olika och parallella berättelser.

Ett utökat internationellt stoff
Ett sakkunnigutlåtande 1963 började med två utdrag ur Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter där läroböckerna i historia och de sak-
kunniga hos Statens läroboksnämnd kritiserades för att det saknades 
utomeuropeisk historia i läroböckerna. Läroböckerna var ”skeva” och 
”generande”, hette det. En tv-dokumentär – ”Jorden är rund” – före-
faller ha dragit igång en debatt om svenskars förvrängda kunskaper 
om världen och förvanskade världsbild. Den sakkunnige som skrivit 
utlåtandet menade att dessa pressröster var ”tendentiösa och osakkun-
nigt överdrivna”, men icke desto mindre förefaller författarna av den 
granskade läroboken ha känt sig manade att uttryckligen beskriva sin 
strävan efter att ägna större utrymme åt de globala sammanhangen 
på bekostnad av ensidigt västerländska perspektiv.766

Början av 1960-talet förefaller ha varit startskottet för ett mer 
framträdande ifrågasättande av västerländsk historia med tydliga 
krav på mer global historia i läroböckerna. I något fall nämndes krav 
på främst kinesisk och japansk historia i sakkunnigutlåtanden före 
1960.767 Redan vid Unescos konferens i Sèvres 1951 hade frågan om 
en världshistoria som inte var liktydig med europeisk historia varit 
föremål för debatt, och 1955 hade Asiens plats i svenska läroböcker 
undersökts av en svensk historiker enligt direktiv från Unesco. Dessa 
direktiv påtalade särskilt vikten av att Asiens historia beskrevs i egen 
rätt och inte utifrån relationerna med Europa.768

När äldre läroböcker i början av 1960-talet skrevs om för nya 
upplagor kom de att innehålla mer global historia på bekostnad 
av äldre europeisk historia, åtminstone att döma av debatten 
inom den statliga förhandsgranskningen. Ofta påverkade kravet 
på en mer tydlig koppling till elevernas vardag och vad de kunde 
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tänkas höra och se i radio och tv hur sakkunniga kommenterade 
internationell historia:

Författarna skriver, att ”läroboken innehåller relativt fylliga åter-
blickar på utvecklingen i Latinamerika, Afrika, Indien och Öst-
asien”. Ett område, som knappast har behandlats, är Sydöstasien 
och Australien jämte övärlden i Stora oceanen. I och med kriget i 
Vietnam har elevernas intresse riktats mot dessa delar av världen, 
och avsaknaden av information om dessa områden känns som en 
brist i denna bok och – jag tror – alla gymnasieböcker. 769

Förlagen kunde dock se ett problem med den typen av fokus på dags-
aktuella problem som skulle intressera eleverna i ett givet ögonblick. 
Ett förlag menade att utvecklingen gick för snabbt för att dagsak-
tuella frågor skulle kunna finnas med i läromedlen: ”då det gäller 
aktuella politiska frågor blir framställningen snabbt föråldrad. […] 
Man vet inte hur förhållandena är när eleverna använder boken.”770

Från mitten av 1960-talet och fram till slutet av undersöknings-
perioden i början av 1990-talet var frågan huruvida läroböckerna 
var globalt inriktade eller inte återkommande och omdebatterad. 
Kursplanen för historia som gällde för gymnasiet från 1965 till 
1981 krävde dock inte mycket äldre utomeuropeisk historia (före 
cirka 1800): ”De moment läroplanen föreskriver har behandlats. 
Orienteringen om den utomeuropeiska världen har tillgodosetts 
endast i form av fyra bilder av fornindiansk konst jämte en utförlig 
bildtext”, skrev en sakkunnig.771 Det var främst nyare historia som 
skulle ha global inriktning, och Norden föll ibland helt bort ur 
efterkrigshistorien.772

När Statens läroboksnämnd 1970 tillsatte en särskild utredning av 
hur väl läroböckerna för det nya gymnasiet svarade mot kursplanen 
för historia från 1965 var en av de saker de undersökte graden av 
integrering av europeiskt stoff med mer internationellt stoff. Slutsat-
sen var att det definitivt fanns utrymme för förbättringar och att det 
till och med var lite konstigt att vissa läroböcker hade godkänts för 
användning i det nya gymnasiet.773 Läroboksnämndens sakkunniga 
kunde konstatera att det även några år efter utredningens publicering 
fanns vissa brister i läroböckernas integrering av ett globalt perspek-
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tiv.774 Till åtminstone vissa delar hörde förmodligen bristerna ihop 
med problemet med parallella historier med skilda orsakssamband 
i en svensk/nordisk historia jämfört med i en europeisk och ännu 
mer i ett globalt historiskt narrativ.

Den internationella utmaningen mot den nationella diskursen var 
inte enhetlig; det fanns en europeisk, en global och stundtals en nordisk 
diskurs i talet om den internationella historien. Klart är att när den 
nationella diskursen utmanades och nordiska, europeiska och globala 
perspektiv skulle skrivas fram, konstruerades samtidigt nya grupper. 
Var skulle gränserna dras? Var Norden ett område i egen historisk rätt? 
Var Europa det? Vilka grupper som konstruerades var avhängigt vilka 
gruppers historia som flätades samman till nya narrativ. 

I den stora omförhandling där exempelvis uppdelningen mellan 
svensk och allmän historia ifrågasattes, globala perspektiv efterfrå-
gades och europeisk identitet förespråkades, trädde händelsers olika 
betydelse i olika berättelser fram i förgrunden av debatten. Ett ex-
empel var frågan om hur Versaillesfreden skulle beskrivas – som ett 
tecken på en förestående global värld eller ett tecken på en nationell. 
En sakkunnig skrev 1973:

När [läroboken] bygger ut det av lgy [1970] föreskrivna momen-
tet ”Världens politiska status efter Versaillesfreden”, betonas starkt 
att det var en ny värld som trädde fram ur krigets kaos. Särskilt 
stannar författarna för ett nytt drag, det globala. Att så starkt stry-
ka under detta drag kan te sig lite överraskande med tanke på att 
Versaillesfreden mer än någon tidigare av de ”stora” frederna sökte 
tillfredsställa nationella krav. Alltnog ser [läroboken] utvecklingen 
ur denna synvinkel och manar följdriktigt eleverna att ”ge akt på 
hur det globala perspektivet slår igenom i kapitlets alla avsnitt”. 
Bland de egendomligheter detta leder till vill jag bara nämna en: i 
den kortfattade framställningen av NF uppräknas de självstyrande 
brittiska dominions som anslöt sig för att belysa organisationens 
världsomspännande karaktär, medan det för dess öde avgörande 
faktum att usa och Sovjet stannade utanför nämns i en bisats.775

Det något paradoxala i att bygga en ny värld baserad på mer natio-
nalism men också mer internationalism har pekats ut i globalhis-
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toriska beskrivningar av Versaillesfreden.776 Det är tydligt att den 
sakkunnige i detta fall tyckte att kravet på ett globalt perspektiv 
hade gått så långt att det stod i vägen för förståelsen av vissa mer 
nationella fenomen.

En allt större del av de sakkunniga beskrev att de var nöjda med 
det globala perspektivet i läroböckerna,777 alternativt att de tyckte 
att det hade gått för långt och att kravet på globala perspektiv hade 
utarmat historieämnets möjligheter till analytiskt djup:

Den strävan som finns i läroboken mot något slag av global täck-
ning av den historiska utvecklingen leder till att skildringen ofta får 
en ytlig och abstrakt prägel samt att mängden av fakta blir mycket 
stor. […] Ett resultat blir också att vissa företeelser favoriseras, t ex 
statsorganisation, politisk utveckling och i viss utsträckning krig, 
medan andra som kräver mer utrymme, t ex beskrivningar av so-
ciala förhållanden som kan ge en bild av hur människor egentligen 
levde, får en knapphändig behandling.778

Här fanns en misstanke om att globalismen i läroböckerna trängde 
undan socialhistorien. Alltför stora grepp om geografiska vidder trängde 
undan den mikrohistoria som var utgångspunkten för emanciperande 
berättelser om social kamp. Liknande kritik har riktats mot Jo Guldis 
och David Armitages historiemanifest som publicerades 2014 där de 
förkunnade att historiker måste våga ta större kronologiska grepp i sina 
studier.779 Under 1980-talet underströk flera sakkunnigutlåtanden att 
den globala historien förvisso var väl företrädd i läromedlen, men att 
det gjorde att historien blev tunn och ytlig. De sakkunniga var dock 
inte överens utan olika ståndpunkter bröts hela tiden mot varandra. 
Läroböckers skildringar av europeisk och svensk historia kunde be-
skrivas som ”anmärkningsvärt tunna”, men detsamma kunde sägas 
om beskrivningen av utomeuropeiska kulturer, främst i äldre tid.780 En 
läroboksförfattare försvarade sig med att de tunna beskrivningarna av 
många olika områden gjorde att det var omöjligt att vara objektiv, då 
stora utvikningar med argument för och emot en viss tolkning skulle 
få läroboken att svälla till enorma proportioner.781

Att en läroboks framställning koncentrerades på Europa under 
äldre tid kunde också ifrågasättas, särskilt som det ansågs betona 
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kopplingen mellan det antika Grekland och det moderna Europa 
och förbigå det arabiska kulturinflytandet. Det arabiska kulturin-
flytandet var en fråga som föranledde många kommentarer från 
sakkunniggranskare, både om att författare fokuserade för mycket 
på araberna och om att de helt förbigick dem.782

En relativt tydlig trend var synen på traditionella och moderna 
läromedel, särskilt under 1980-talet. Precis som läroböcker som sak-
nat socialhistoria beskrevs som traditionella, gjordes detsamma med 
läromedel som inte hade ett tillräckligt internationellt perspektiv.783 
Traditionella läromedel beskrevs också i utpräglat negativa termer, 
i motsats till ”friska grepp” i moderna läromedel.

I detta sammanhang framkom att själva granskningssystemet hade 
en konserverande tendens. Förlagen försvarade sin obenägenhet att 
förändras genom att åberopa att andra läroböcker inte hade förändrats:

ett europeiskt perspektiv är inte något som är speciellt för denna 
lärobok för den svenska gymnasieskolan, […] den nya utgåvan av 
[läroboken] ansluter nära till de föregående utgåvorna. [Läroboken] 
skiljer sig inte på ett avgörande sätt från sin föregångare, som av 
läromedelsnämndens granskare fått mycket högt betyg.784

Ett cirkelresonemang blev synligt: att andra läroböcker hade god-
känts trots att de inte hade interkulturella, globala perspektiv dis-
kvalificerade den invändningen mot framtida läroböcker. Med det 
resonemanget som styrande i utvecklingen måste alla läroböcker 
förändras samtidigt, alternativt måste alla läroböcker underkännas. 
Att förlag hade detta synsätt understryker förhandlingsmomentet. 
Att granskningen hade en konserverande verkan berodde inte bara 
på hur den var utformad utan kanske främst på hur förlag och för-
fattare uppfattade den och förhöll sig till den.

Demokrati och frihet
En mycket stor del av förändringen av historieämnet under efter-
krigstiden kan härledas till ett uppfattat behov av att fostra mer 
demokratiska medborgare och mindre nationalistiska. Den demo-
kratiska diskursens utmaning mot den nationalistiska har utpekats 
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som den dominerande förändringen efter andra världskriget.785 Den 
innebar en omförhandling av historiens huvudpersoner, men också 
en större fokusering på demokrati som styrelseskick, och historien 
kom att berättas mer och mer teleologiskt där demokratin var det 
självklara slutmålet. Den innebar dessutom ett visst fokus på vad 
som uppfattades som den liberala demokratins motsats, både till 
höger och vänster, som varnande exempel som också utmanade den 
teleologiska berättelsen: det kunde ha gått annorlunda – demokratin 
måste alltid försvaras.

En i alla stycken objektiv framställning som samtidigt förordade 
demokrati och frihet torde inte vara omöjlig att få fram i en lärobok. 
Den statliga förhandsgranskningens sakkunniga hade mycket att säga 
om objektivitet, vilket ingick i deras uppdrag. Den demokratiska 
utmaningen, som i någon mån gick ut på att beskriva alternativ till 
den liberala demokratin mycket negativt, aktualiserade ett viktigt 
problem för skolan: Hur skulle demokratin lyftas fram utan att det 
blev ideologisk propaganda? Problematiken lyfte indirekt frågan om 
hur balans kunde uppnås i kritiken mot vad som uppfattades som 
demokratins motsats; en viss balans behövdes i kritik av exempelvis 
kommunism och fascism. När de invände mot vad de uppfattade 
som bristande objektivitet i form av ställningstaganden för demo-
krati och frihet lyfte sakkunniggranskarna dock ibland fram att de 
höll med författaren i sak, och detta tog sin början mycket snart 
efter andra världskriget: 

Även i sådana fall, där jag i det väsentliga delar [författarens] upp-
fattning, såsom i fråga om det bolsjevikiska Ryssland, skulle jag 
nog önska något större moderation i uttryckssätten. Å andra sidan 
torde knappast den relativt erkännsamma värderingen av den ita-
lienska fascismens ekonomiska och administrativa gärning kunna 
upprätthållas efter vad man nu fått se, och även över hitlerregimens 
insatser på detta område kunde nog falla något mer av den kritiska 
belysning, som förf. ägnar dess politiska ideal och metoder.786

Författaren gavs rätt i sak, men han var inte objektiv. Detta sätt att 
formulera kritik i objektivitetsfrågor var vanligt strax efter andra 
världskriget och förmodligen ett uttryck för ett behov hos de sakkun-
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niga av att meddela en ståndpunkt i värderingsfrågor men samtidigt 
framföra den kritik som uppdraget krävde.787 Även 1945 års läro-
bokskommitté hade uppmärksammat problemen med objektivitet 
i historieämnet med hänvisning till svårigheten att skildra historien 
utan att ”uttala vissa omdömen”, men de förtydligade uppdraget att 
upprätthålla kravet på objektiva läroböcker i historia.788

Den lärobok som utlåtandet ovan gällde innehöll, som slutet av 
citatet antyder, en viss apologetisk tendens angående det fascistiska 
Italien och Nazityskland. Denna tendens beskrevs också i ett brev 
till nämnden från en av dess ledamöter, då utan några tillägg om 
medhåll i sak:

Skildringen av den ryska revolutionen 1917, då ”alla massans li-
delser blevo lössläppta” och ”våldsamma förföljelser rasade under 
de följande årens röda skräckvälde” […] torde böra jämföras med 
skildringen av Mussolinis Italien, där ”målet var att återupprätta 
ordningen” och ”ett betydande nydaningsarbete påbörjades, som 
visat åtskilliga resultat”.789

Problemet med att upprätthålla en objektiv beskrivning av olika 
saker blir särskilt framträdande i den typen av resonemang. Skild-
ringen av en företeelse kan vara beroende av skildringen av en annan 
företeelse, som kanske berörs på en helt annan plats i boken. Vad 
en berättelse sätts samman med för andra berättelser ger nya kopp-
lingar, som mer beror på de enskilda berättelsernas signifikans i en 
övergripande moralisk berättelse än på något samband mellan dem.

Under 1970-talet och 1980-talet förändrades inställningen till 
objektivitet och demokrati på grund av att demokratin skrevs in som 
ett bärande element i läroplanen för grundskolan. Att läroböcker då 
tog ställning för demokratin var inte ett tecken på att de saknade 
objektivitet utan på att de följde läroplanen. Detta ledde till att det 
som tidigare setts som ett problem i läroboksgranskningen, nämligen 
en förmedling av demokratiska värden där demokratin framställdes 
propagandistiskt, inte längre var ett problem. Sakkunniga lyfte fram 
en mer teleologisk historia om ”upprinnelsen” och ”förbättringen” 
av demokratin som önskvärd:
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[Avsnittet] om upprinnelsen till demokratin och hur denna för-
bättrats och beskrives fungera i dagens Sverige […] borde haft en 
mer framträdande plats i [läroboken]. I läroplanerna framhålls 
vissa värderingar som skall styra elevernas attitydbildningar, t ex 
inställningen till demokratin.790

I början av 1990-talet kunde sakkunniga till och med efterlysa ”in-
doktrinering i demokratins och fredens tjänst”,791 något som under-
stryker den förändrade synen på relationen mellan fostran till och 
fostran genom demokrati. I anslutning till en samtidig materialistisk 
utmaning knöts ”demokratins seger” till ett konfliktperspektiv, både 
i läroböcker och i kommentarer om läroböcker. På 1970-talet lyftes 
återkommande frågan om arbetarrörelsens kamp för demokratin.792

Uppfattningen att det fanns en polemik mot marxismen i läroböck-
erna var utbredd hos sakkunniga på 1970-talet. Men i princip lika 
utbredd var uppfattningen att läroböckerna var alltför marxistiska. 
Detta hängde förstås samman med problematiken att vara objektiv 
och samtidigt betona (liberala) demokratiska värden som bärande 
element i en demokratisk fostran, men främst hängde det samman 
med det upplevda behovet hos läromedelsförfattare av att hålla ba-
lansen mellan de på förhand bestämda ytterlighetspositionerna på 
varsin sida om den liberala demokratin: att kritisera fascismen och 
kommunismen lika mycket. Under 1970-talet var denna balansakt 
mycket framträdande i förhandlingen om historien inom ramen 
för den statliga förhandsgranskningen. När det egna demokratiska 
samhället framställdes i alltför positiv dager framträdde då en mot-
sättning mellan demokratisk fostran och samhällskritik. Men det 
fanns också en ideologisk diskussion gällande hur balanserad kritiken 
av kommunismen var. Den hörde ihop med vad som skulle kunna 
kallas kallakrigsdiskursen (som jag behandlar längre fram), men 
den var också en diskussion om det svenska samhället och om hur 
exempelvis marxismen kunde lyftas som en positiv samhällskritisk 
ideologi och inte bara som en negativ kontrast till det demokratiska 
samhället.793 Diskussionen gällde också vilka samtida ideologier som 
skulle beskrivas som demokratins upphov. Var demokratin en logisk 
konsekvens av liberal hegemoni, eller av socialistisk utmaning?794

Även kritik från andra än läroboksnämnden kunde påverka inne-
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hållet i läroböckerna angående relationen mellan liberal och socia-
listisk ideologi och förhållandet mellan dessa ideologier och demo-
kratin. År 1969 riktade litteraturhistorikern och författaren Sven 
Lindqvist frän kritik mot en lärobok i historia795 för dess förenklade 
och delvis felaktiga beskrivning av kommunistisk ideologi.796 Läro-
bokssystemet fick ett nytt kapitel som ägnades åt ”dagens kommu-
nistiska ideologi”, vars tillkomst Statens läroboksnämnds sakkunnige 
granskare härledde till Lindqvists kritik.797 Den sakkunnige ansåg 
att författarna hade varit ”påtagligt försiktiga i sin framställning” 
och poängterat att framställningen av kommunismen som ideologi 
måste bli kortfattad och förenklad i en lärobok.798

En annan granskare gick mer på Lindqvists linje. Även om det 
inte är säkert att de talade om exakt samma formuleringar så var det 
samma författare och en lärobok för samma gymnasieskola (men en 
annan linje): ”Kan läroboksförfattare aldrig få en naturlig inställning 
till politiska system långt till vänster? […] Varför skall man alltid 
polemisera mot marxismen? Polemik av detta slag får absolut inte 
förekomma i sammanfattningarna om en ideologi.”799 I den här typen 
av kritik låg en kritisk blick på det egna demokratiska samhället och 
en del sakkunniga menade att bristerna i det egna samhället måste 
lyftas fram, i enlighet med kravet att utbilda kritiska medborgare.800

I diskussionen om demokrati förekom även ifrågasättanden av 
vad som uppfattades som ett alltför starkt konfliktperspektiv. Den 
kritiska blicken på det egna samhället ansågs förminska det eftersträ-
vansvärda i demokratin, och skillnaderna mellan det demokratiska 
samhället och det odemokratiska upplevdes inte som tillräckligt 
tydliga när det demokratiska samhället fick utstå så mycket kritik.801

På 1980-talet började det bli tydligt att många läroboksförfattare 
– för alla stadier – valde att fokusera på demokratifostrande aspekter 
genom att peka ut bristen på demokrati i det äldre svenska samhället, 
och de som inte använde denna trop kritiserades av sakkunniga.802 
En sådan beskrivning låg i linje med utmaningen mot den natio-
nalistiska diskursen. En sakkunniggranskare skrev:

Förutom en närmast självklar inriktning på rösträttsfrågan ger förf 
ett välbehövligt historiskt perspektiv på den svenska demokratin. 
Karakteristiken av Sverige vid sekelskiftet som ”det mest odemo-
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kratiska landet i Europa” avidylliserar effektivt det Sverige som var 
för inte alltför länge sedan.803

Genom att peka på demokratiska brister i det egna landet i stället för 
i andra, men förlägga dessa brister till historien, utmanade författarna 
den äldre nationalistiska diskursen, som fokuserat på fornstora dagar, 
samtidigt som de anslöt sig till en modern nationalistisk diskurs. 
Skillnaderna mellan demokratiska och odemokratiska samhällen 
kunde läras ut genom att det nuvarande svenska samhället ställdes 
mot det svenska samhället förr.

Det fanns en motsättning mellan ett uppfattat behov av att be-
skriva demokratin med hjälp av politisk historia som gick ut på 
att förklara demokratiska institutioner, och ett uppfattat behov av 
att beskriva demokratiska strävanden som en historisk kamp för 
jämlikhet.804 Motsättningen anknöt till ett behov av att definiera 
begreppet ”demokrati”, något som inte var helt enkelt, särskilt inte i 
kombination med kravet på objektivitet. Strävanden efter jämlikhet 
kontra konstitutionella strävanden efter demokratiska styrelsesätt 
ställdes mot varandra, vilket fick långtgående konsekvenser för vilka 
av historiens aktörer som kunde beskrivas som demokrater och vilka 
som inte kunde det. Motsättningen mellan en socialistisk jämlik-
hetsdiskurs och en liberal representationsdiskurs fick också mycket 
stor betydelse för hur revolutioner kunde beskrivas. Strävanden efter 
jämlikhet gick inte alltid hand i hand med välordnade demokratiska 
val i historien, och kunde en diktator, som Robespierre, verkligen 
framställas som en demokratins företrädare?805 Båda diskurserna var 
framträdande i läroböcker och sakkunnigutlåtanden, det är svårt att 
se att någon av dem vann hegemoni.

Imperialism och kolonialism
”För att förstå bakgrunden till den frihetskamp som pågår på många 
håll i världen i vår tid, behöver eleverna veta något om hur 1500-ta-
lets kolonisationer gick till.” – Sådana synpunkter är väsentliga för 
en undervisning som också vill vara en fostran till demokrati.806
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Beskrivningar av kolonialism och imperialism blev mer och mer 
framträdande i läroböckerna från och med 1960-talet. Frågans ak-
tualitet var en av orsakerna till att dess historia gavs mer utrymme i 
skolan. Eleverna ansågs ha ett behov av att få historiska förklaring-
ar till vad de såg på tv och hörde på radio om kolonier som blev 
självständiga stater. Beskrivningarna var en del av en undervisning i 
demokrati, en del som också fokuserade på frihet. Men även i denna 
fråga aktualiserades objektivitetskravet. De sakkunniga ansåg att en 
del läroböcker hade en ”antiimperialistisk tendens”.807

De internationella riktlinjer som svensk skola tog stor hänsyn 
till under efterkrigstiden kom från Unesco och Europarådet. Som 
historiedidaktikern Thomas Nygren har framhållit var de före det-
ta kolonierna väl företrädda i Unesco, medan det var de gamla 
kolonialmakterna som hade inflytande i Europarådet, och de två 
församlingarna hade följaktligen mycket olika syn på kolonialismen 
och imperialismen.808

Vid en närläsning av sakkunnigutlåtanden framträder ingen en-
tydig bild av krav på en beskrivning av de förtryckta folkens frihets-
kamp mot imperialistiska stater, eller av kraven på en beskrivning 
av koloniseringsprocessen som (åtminstone i någon mån) lyfte fram 
positiva effekter av de europeiska staternas upprättande av kolonier 
på olika håll i världen. Snarare förefaller både läroböcker och sak-
kunniga i den statliga förhandsgranskningen ha haft de två mycket 
skilda synsätten som Unesco och Europarådet representerade. Några 
sakkunnigutlåtanden från 1970-talet:

Eleven får knappast en riktig uppfattning om de imperialistiska 
industristaterna före 1:a världskriget […]. Den västerländska mis-
sionen ses vidare i ett enbart positivt perspektiv.809

Kapitlet ”Neokolonialismen” menar jag nog ger en onödigt ensidigt 
negativ bild av i-världens kontakter med u-världen.810

Läsaren kan få intrycket att de vitas erövringar för koloniernas be-
folkning mer skall ses med positiva förtecken än med negativa.811
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Möjligen blev det mot slutet av 1970-talet mer tydligt att det var 
Unescos uteslutande negativa syn på kolonialismen och imperialismen 
som dominerade i läroböckerna. I anslutning till den materialistiska 
utmaningen och kravet på en tydligare koppling till eleverna själva 
och deras livsvärld blev det också mer tydligt att sakkunniga ansåg 
att det var den ojämlika världen på 1970-talet som skulle förklaras 
med hjälp av undervisning om imperialismen och kolonialismen, 
vilket pekar mot en större fokusering på de negativa konsekvenserna:

Afrika: Jag anser inte att författaren tillräckligt väl klarlagt koloni-
almakternas ansvar för de problem de nya afrikanska staterna ställts 
inför efter självständigheten. Det var moderländerna, som genom 
sin splittra och söndra-politik i stor utsträckning skapade dessa 
problem. Jag anser att det är en förskönande bild av situationen 
när författaren skriver: ”I många områden hade för övrigt koloni-
almakterna låtit afrikanerna tjänstgöra inom förvaltningen, vant 
dem vid att sköta sina egna angelägenheter och på så sätt förberett 
dem för självstyrelse.”812

I den här typen av invändningar fanns en uppfattning om att re-
lationen mellan så kallade u-länder och i-länder var en av de vik-
tigaste frågorna som historieämnet skulle ge en bakgrund till. Här 
sammanföll många av de utmaningar mot en ”traditionell” nationell 
eller eurocentrisk historieskrivning som präglade denna tid. Den nya 
världen på 1970-talet ställde ungdomar i den norra hemisfären inför 
nya frågor. Att accentuera frågan om imperialism och u-länder som 
en samlad fråga blev en utmaning som potentiellt kunde leda till 
en ny historieskrivning. Att behandla relationerna mellan världens 
rika och världens fattiga som ett sammanhållet historiskt område 
pekade ut en ny riktning för historieämnet.

Rasbegreppets utrensning?
Min undersökningsperiod börjar förvisso före andra världskriget, 
men givet att källmaterialet är mycket sparsamt fram till slutet av 
1940-talet är det egentligen meningslöst att tala om ett före och ett 
efter andra världskriget i den här undersökningen. Vi vet dock från 
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tidigare forskning att rastänkandets konsekvenser och även inom-
vetenskaplig utveckling inom genetiken skapade förutsättningar för 
att rensa ut begreppet ”ras” och ersätta det med andra begrepp i en 
process som började på 1930-talet.813 Eftersom rasbegreppet hade 
använts politiskt för att rättfärdiga imperialistisk dominans under-
lättade förmodligen avkoloniseringen under de följande årtiondena 
övergivandet av den biologiska beskrivningen av skillnader mellan 
människor till förmån för en kulturell konceptualisering av dessa 
skillnader, ofta förpackat i begreppet ”etnicitet”.814

Frågan om begreppet ”ras” förefaller dock ha gått den statliga 
läroboksgranskningen helt och hållet förbi ända fram till 1970-talet, 
då den började diskuteras i sakkunnigutlåtanden. Det som då kom 
fram var dock inte ett enhetligt fördömande av rasbegreppet utan 
främst ifrågasättanden av vilka folk som fick vilken rasbeteckning. 
I några få fall poängterade sakkunniga det förkastliga i att över-
huvudtaget tala om raser, men även i dessa fall var det oklart om 
det verkligen var en utrensning av den biologiska människosynen 
det gällde. Sakkunniga slog i stället ner på huruvida vissa enskilda 
rasbegrepp, som ”arier”, ”negrer”, ”bushmän” och ”kaffrer”, borde 
användas, i vissa fall för att de var stötande, i andra för att de var 
felanvända.815

Frånvaron av ett enhetligt ifrågasättande av den biologiska män-
niskosynen syns tydligt i följande utlåtande från en sakkunnig 1988:

[I ett nytt avsnitt] behandlas den omdiskuterade frågan om hur 
olika raser uppstått. Det är utmärkt, att det framhålls, att det finns 
många frågor gällande rasernas uppkomst och utveckling, som 
forskarna alltjämt är oeniga om. Jag tycker emellertid, att en del 
generaliseringar kunde undvikits. Varför skriva att mongoloiderna 
har en kort och kraftig kropp, när eleverna då och då ser japaner 
och kineser, som inte har det? En och annan tycker nog också, att 
det är egendomligt, att det sägs, att de negrer, som lever i Sydafrika 
förefaller att vara betydligt ”svartare” än de som håller till i t.ex. 
Kenya. Enligt tillfrågad expertis beror denna skillnad på att flera av 
negerfolken i Afrika flyttat från sina ursprungliga boplatser, vilket 
kunde framhållits.816
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Det är uppseendeväckande dels att det avsnittet i läroboken var nytt 
i slutet av 1980-talet, dels att den sakkunnige inte ifrågasatte själva 
rasbegreppet eller den oerhört biologistiska människosyn som måste 
ha legat till grund för detta avsnitt. Även om avsnittet helt säkert 
poängterade rasernas likvärdighet, måste det samtidigt ifrågasättas 
hur en sådan biologisk beskrivning av olika folk kunde få plats i 
en lärobok, utan att ifrågasättas i en statlig granskning så sent som 
1988. Mycket skulle kunna sägas om rasbegreppet i läroböckerna, 
men eftersom det inte diskuterades i någon större utsträckning 
inom ramen för den statliga granskningen av historieläroböcker är 
det inte möjligt att göra någon djupare analys.

Kallakrigsdiskursen
Att vara objektiv under den period som statlig förhandsgranskning 
av läromedel tillämpades innebar i mångt och mycket att förhålla sig 
opartisk till de två stormaktsblocken i så många frågor som möjligt. 
Angående läroböckerna i historia har detta undersökts mer specifikt 
av historikern Janne Holmén. Han kom i sin studie av beskrivningar 
av Sovjetunionen och usa i svenska, norska och finländska läromedel 
fram till att svenska läroböcker gick från att vara återhållsamma i sin 
kritik av Sovjetunionen i slutet av 1940-talet till att bli mer kritiska 
på 1950-talet. Kritiken mot amerikanskt agerande blev större under 
1960- och 1970-talen. Vidare menar Holmén att historieläroböck-
erna i Sverige under 1970-talet hade en mer negativ beskrivning av 
Sovjetunionen jämfört med samhällskunskapsläroböckerna och att 
denna kritik blev större mot slutet av kalla kriget.817

Något som skulle kunna kallas kallakrigsdiskursen kan dock inte 
sägas ha varit framträdande förrän relationerna mellan usa och Sov-
jetunionen hade etablerats i termer av ett kallt krig och detta hade 
fått ett betydande genomslag på hur historien skulle förstås. Även 
om kalla kriget pågick från slutet av 1940-talet påverkade det inte 
synen på historien på något genomgripande sätt förrän långt senare. 
På 1970-talet är det möjligt att tala om en kallakrigsdiskurs i sakkun-
nigutlåtanden i den statliga förhandsgranskningen av läromedel, i 
meningen att de gav uttryck för ett sätt att förstå relationen mellan 
usa och Sovjetunionen som inbegrep att förståelsen av denna rela-
tions upprinnelse och utveckling var viktig för att förstå historien.
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Kalla kriget brukar förstås utifrån tre olika tolkningar: en traditio-
nell, en revisionistisk och en postrevisionistisk. Främst gäller dessa 
tolkningar upprinnelsen till ”kriget”, men de ger också olika perspektiv 
på hur relationerna mellan väst och öst utvecklades under de närmare 
50 år som kalla kriget pågick. Enkelt uttryckt går den traditionella 
tolkningen ut på att det var sovjetiska ambitioner i Europa som låg 
bakom kalla kriget, amerikanerna agerade för att försvara demokratin 
inte bara i usa utan också i det demokratiska Västeuropa.

Den revisionistiska tolkningen flyttar fokuset från Sovjetunionens 
utrikespolitik och odemokratiska politiska system; förespråkare för 
den tolkningen hävdar att den amerikanska politiken var aggressiv 
och drevs av ekonomiska intressen. Tolkningen innebär inte bara en 
annan uppfattning om vem som bar skulden till upptrappningen av 
konflikten mellan de forna allierade, utan förflyttar också intresset 
från politiska frågor till ekonomiska.

Postrevisionisterna intog på 1970-talet en mer traditionalistisk 
hållning, men med inslag av intresse för ekonomiska intressekonflik-
ter och tillgång till ett större källmaterial än vad som hade funnits 
tidigare. Dessutom övergav postrevisionisterna i någon utsträckning 
synen på kalla kriget som en ideologisk eller ekonomisk kamp och 
började att tolka det som ett utslag av realistisk geopolitik mellan 
två maktblock som bevakade sina intressen oavsett ideologisk eller 
ekonomisk politik.818

Dessa olika tolkningar debatterades oftast inte explicit i sakkun-
nigutlåtanden i den svenska läromedelsgranskningen, men det är inte 
svårt att härleda flera av diskussionerna till dem. Några sakkunniga 
såg en möjlighet i att lyfta fram dessa olika förklaringar och göra 
dem explicita som ett led i att bryta upp det singulära narrativet 
och föra in mer historiografiska inslag.819 De flesta av diskussionerna 
handlade om hur pass neutral beskrivningen av kalla kriget var samt 
hur denna neutralitet uppfyllde kraven på att historieundervisningen 
skulle bibringa eleverna demokratisk fostran. När det gällde kalla 
kriget gav olika tolkningar av demokrati, med fokus på antingen 
demokratiskt styrelsesätt eller ekonomisk jämlikhet, olika uppfattat 
neutrala beskrivningar. Det förra ledde till att kalla kriget beskrevs 
i termer av öst mot väst, demokrati mot diktatur; det senare till 
att ekonomisk ojämlikhet och ekonomiska intressen beskrevs som 
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drivande i konflikten. Dessa två demokratidiskurser kan sägas vara 
kopplade till två berättelsemönster om 1900-talet: ett antitotalitärt, 
där förintelsen och kampen mot totalitära regimer var huvudsak, 
samt ett antiimperialistiskt, där västvärldens dominans och explo-
atering av fattiga länder var huvudsak.820

De två diskurserna krävde olika stoff, och det fanns mycket stoff 
att välja på gällande kalla kriget. I princip alla händelser på den 
internationella scenen mellan 1945 och 1990 kunde tolkas in i och 
beskriva en särskild konceptualisering av kalla kriget. Det under-
stryker det konceptuella arbete som begreppet ”kalla kriget” utför. 
Alla epokbegrepp och narrativa strukturer (till exempel medeltiden, 
renässansen, upplysningen) är konceptuella metaforer i så måtto 
att de samlar olika trådar till en gemensam berättelse och därmed 
begreppsliggör det förflutna: de förklarar något abstrakt och svår-
fångat genom något konkret.821 Den konceptuella metaforen kalla 
kriget ger att världen förstås utifrån två maktblock och det ”krig” 
som utkämpas mellan dessa. Det ger vissa möjligheter att tolka och 
förstå världen, men i lika stor utsträckning begränsar det de möjli-
ga berättelserna som olika händelser kan passas in i. Även det som 
till synes händer utanför denna motsättning tolkas in i den. Tredje 
världen, i betydelsen världen utanför denna stora motsättning, ges 
utifrån denna konception en överdrivet stor inre likhet. Den mång-
facetterade världen förstås utifrån en tämligen trång konception, och 
till och med det som faller utanför konceptionen (motsättningen 
mellan demokrati och diktatur eller kapitalism och kommunism) 
betecknas i huvudsak utifrån att det inte passar in i konceptionen.

En sakkunnig gjorde en intressant uppräkning av obestridbara 
fakta angående Kubakrisen – vad Ankersmit skulle kalla referenti-
al statements – som fanns i läroboken: sjutton händelser på Kuba 
och i usa från den 1 januari till den 26 april 1959. Utifrån dessa 
fakta skapade han ett nytt narrativ, som på nästan alla punkter var 
motsatt det som fanns i läroboken.822 Här visade den sakkunnige, 
som uppenbarligen anslöt sig till den revisionistiska skolan gällan-
de kalla kriget, att det är berättelsen och inte förvanskning av em-
piriskt verifierbara fakta som ligger till grund för olika tolkningar 
av samma händelse. I flera fall poängterade sakkunniga att det var 
berättarformen – den ”raka, traditionella historieberättelsen” som 
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den i vissa fall kallades – som skapade objektivitetsproblemen.823 
Vilken ramberättelse, med James Wertschs terminologi narrative 
template,824 som används för att tolka de enskilda händelserna ger 
olika läroboksberättelser. De sakkunniga ansåg ofta att det förelåg 
objektivitetsproblem i läroböckerna, men de kunde inte beslå dem 
med felaktiga sakuppgifter. Det var möjligt att peka ut objektivitets-
problem ändå, eftersom Jörgen Westerståhls idéer om objektivitet 
(som låg till grund för granskningen) inte bara omfattade riktiga 
sakuppgifter utan också allsidighet, ett krav på att presentera flera 
möjliga tolkningar, särskilt om sådana florerade inom vetenskap 
och debatt.825

Det var en återkommande kommentar i sakkunnigutlåtanden att 
det var svårt att skriva berättelsen om kalla kriget neutralt. Det var 
en berättelse och inte en händelse; vilka händelser som tolkades som 
delar av det kalla kriget bestämde hur berättelsen upplevdes, oavsett 
hur neutralt de individuella händelserna beskrevs. En sakkunnig 
radade 1971 upp en mängd avsteg från objektiviteten i en lärobok 
för gymnasiet, men konstaterade att han inte kunde invända mot 
objektiviteten:

Följande mening har uteslutits [från den första till den andra uppla-
gan]: ”Medborgarna i Förenta staterna omfattar landets författning 
med en vördnad och kärlek, som är utan motstycke i något annat 
land.” […]. Men hur har man egentligen en gång kunnat skriva dessa 
rader? […] Framställningen om Berlin-muren […] har reviderats 
[…]. Jag skulle dock vilja ha tillagt, att muren hindrat utströmningen 
av särskilt yngre arbetskraft och därigenom möjliggjort en påtaglig 
förbättring av de ekonomiska förhållandena i ddr. […] Chrusjtjev 
”blev till slut avsatt, och ännu (1970) har inte någon allenarådande 
diktator framträtt efter honom.” Måste det det? Är inte ett sådant 
här yttrande indoktrinerande? Hur det sedan går i framtiden, är 
principiellt ovidkommande. [Boken] får betraktas som objektiv, så 
långt det nu går. […] Men det är ogörligt att skriva en bok, som 
ur objektivitetssynpunkt tillfredsställer alla. Vissa proamerikanska 
uttalanden i den första upplagan liksom några väl antisovjetiska 
formuleringar har i alla fall utrensats och förekommer ej i den and-
ra upplagan. Var författarnas sympatier ligger, behöver man aldrig 
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grubbla över. […] Efter att ha granskat många läroböcker och läst än 
fler kan jag inte underlåta att uttrycka en önskan att någon gång få 
läsa en välskriven lärobok, som skrivits utifrån principiellt socialistisk 
åskådning. Det är stor risk, att man aningslöst går förbi mängder av 
formuleringar, som endast skenbart är objektiva.826

Den sista meningen i citatet ovan understryker vad flera sakkunniga 
såg som ett problem med beskrivningarna av kalla kriget. Ofta var 
perspektivet helt och hållet västligt, men genom att texten gav intryck 
av att saker och ting hade betraktats både från den ena och den andra 
synvinkeln blev den omedelbara upplevelsen att beskrivningen var 
objektiv. Även i läroböcker med en påtagligt positiv inställning till 
realsocialismen beskrevs kalla kriget ur västlig synvinkel.

Kapitlet ”Stormaktspolitik efter 1945”, ger, trots att perspektivet 
i stort sett är västligt, ett allmänt intryck av strävan efter objekti-
vitet och balans. Sovjetunionens politik under 40-talets senare del 
ses dock genomgående som en strävan efter att behärska Europa, 
medan Trumandoktrinen och Marshallhjälpen betraktas som helt 
defensiva drag. […] Å andra sidan tror jag inte, att jag i någon an-
nan lärobok har läst en så positiv skildring av ryska revolutionen 
som här. […] Även Stalintiden ses med förståelse och de problem 
som fanns och de metoder som användes för att lösa dem analyse-
ras i en positiv anda utan att kritiken undertrycks. Stalingestalten 
får en balanserad skildring. Samma positiva anda möter också i 
skildringen av Kina under Mao.827

Förlag och författare som fick kritik kunde bemöta den med hän-
visning till ett demokratiskt patos, som de såg som en följdriktig 
konsekvens av kravet på demokratisk fostran. En sakkunnig hade 
vänt sig mot att begreppet ”befria” hade använts om de brittisk–
amerikanska insatserna på västfronten i slutet av andra världskriget, 
medan begreppet ”besätta” hade använts om de ryska insatserna på 
östfronten.828 Förlaget försvarade sig genom att anklaga den sak-
kunnige för att vara subjektiv och ideologiskt färgad, samt blind 
för förtrycket i öst: ”Det är […] ett faktum, som väl inte ens [den 
sakkunnige] kan bestrida, att de tyskockuperade staterna i västra 
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Europa efter kriget självständigt kunde utforma sina samhälls- och 
styrelseformer, vilken rättighet förmenades de av Sovjet befriade 
områdena.”829 Det är intressant att förlaget i detta svar använde ordet 
”befria” om Sovjetunionens armés framryckningar i öst. Fokuseringen 
på västfronten i beskrivningar av andra världskriget kunde sakkun-
niga uppfatta som ett preludium till beskrivningen av kalla kriget. 
Genom att redan i beskrivningen av andra världskriget fokusera på 
”befrielsen” av Västeuropa skapades förutsättningar för ett västligt 
perspektiv på kalla kriget.830 Nyare forskning har visat att lärare och 
historieläroböcker fortfarande på 2010-talet är fast i en politiserad 
beskrivning av kalla kriget och att den intressanta historiska frågan 
om vem som bar skulden till dess utbrott ofta reduceras till ett väs-
terländskt traditionellt narrativ.831

Till kallakrigsdiskursen hörde också läroböckernas behandling av 
usa och Sovjetunionen i allmänhet. Den så kallade usa-imperialis-
men blev föremål för en särskild granskning av en modernhistoriker 
när två läromedel i mitten av 1970-talet anmäldes av privatpersoner 
för att vara proamerikanska i synen på främst usa:s inblandning i 
Latinamerika. Anmälarna menade att dessa läromedel inte på ett 
riktigt och balanserat sätt beskrev denna inblandning, utan skild-
rade dess negativa konsekvenser (rovdrift och utsugning) som en 
även i amerikanska ögon ovälkommen biprodukt av en i allmänhet 
positiv utveckling: ”Att den amerikanska kapitalismen är beroende 
av denna rovdrift andas man in på.”832

Den sakkunnige modernhistorikern som granskade de anmälda 
böckerna dömde ut kritiken som obefogad i fråga om den ena boken, 
men inte på grund av att han inte delade anmälarnas utgångspunkter 
i deras allmänna uppfattning av kalla kriget utan för att han ansåg 
att boken visst pekade ut usa-imperialismens moraliska förkastlig-
het i enlighet med en revisionistisk tolkning av kalla kriget och en 
jämlikhetsdriven demokratisyn: ”I motsats till vad anmälarna påstår 
har [författaren] klart angett att usa:s internationella insatser efter 
1945 bör uppfattas som betingade av supermaktens egna ekono-
miska och säkerhetspolitiska intressen.”833

Den andra anmälda boken underkändes dock av samme sakkun-
nige med hänvisning till hur lite utrymme usa:s inblandning i La-
tinamerika, och Latinamerikas hela historia, gavs i boken, och att det 
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utrymme som gavs ägnades åt fel saker: ”det är enligt min mening 
orimligt att en elev år 1976 skall ha en lärobok, där två av fyra sidor 
om Latinamerika ägnas försöken till jordreformer i Chile nådens år 
67”. Dessutom ansåg den sakkunnige att framställningen var så kon-
centrerad att det inte framgick att frågan om utländska investeringar 
(främst amerikanska) och deras konsekvenser var omdebatterad och 
kontroversiell. Det framgick inte heller att usa:s engagemang i Latin-
amerika måste ses utifrån säkerhetspolitiska och ekonomiska motiv.834

Den amerikanska inblandningen i Latinamerika var också ämnet för 
fler sakkunnigas kritik av läromedel. Kritiken tog oftast utgångspunkt 
i jämlikhetssträvanden och kraven på att skolan skulle fostra eleverna 
till demokratiska medborgare i enlighet med jämlikhetsdiskursen:

usa och Latinamerika: […] Alltså: under början av 1900-talet, eller 
fram till början av 1900-talet, ingrep usa med våld i Latinamerika. 
Men därefter? ”I vår tid har usa satsat väldiga belopp i understöd 
och lån åt sina södra grannar …” Guatemala 1954? Grisbukten på 
Kuba 1961? Dominikanska republiken 1965? Och cia-aktivite-
terna i Brasilien 1964? Bolivia 1967 och 1971? Chile 1970–1973? 
”I Latinamerika kan man inte undvara usa:s stöd och hjälp …” 
Vilka är dessa ”man” som inte kan undvara? Är det lantarbetarna 
och fattigbönderna, industriarbetarna och trottoarförsäljarna? El-
ler är det kanske generalerna, storgodsägarna, kapitalägarna och 
bankkontoinnehavarna?835

I just detta fall hade förlaget ett intressant svar, som gick ut på att det 
var tänkt att lärare och elever skulle kunna läsa läroboken kritiskt – 
den sakkunnige hade visat ”en total underskattning av de kunskaper 
om aktuella förhållanden, som lärare och elever besitter, liksom om 
högstadiets arbetsmetoder med kontinuerlig inskolning i ett kritiskt 
synsätt både ifråga om framställning i läroböcker och massmedia”.836 
I detta svar finns en hänvisning till en förändrad syn på läromedlen. 
I stället för att vara de objektivt sanna representationerna av verklig-
heten som styrde undervisningen hade de blivit en hjälp till kritiskt 
tänkande, en text som presenterade en berättelse, som kunde – och 
skulle – kritiseras. Utifrån det sättet att betrakta läromedlen var 
objektivitetsgranskningen av dem tämligen meningslös.
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Historiografiska inslag och kritiskt tänkande
Ytterligare en viktig del av historieämnets omförhandling var genom-
slaget för tankegångar som från slutet av 1970-talet skulle komma 
att benämnas new history, en historieundervisning som gick ifrån 
det singulära narrativet och fokuserade mer på kritiskt tänkande 
och historikers arbetssätt. Frågor om vad som hänt i historien skulle 
ackompanjeras av frågor om hur det är möjligt att veta något om 
det. Glappet mellan det förflutna och historien skulle erkännas och 
studeras. Långt före genomslaget för new history hade dock böcker 
med källtexter avsedda för främst gymnasiet granskats inom ramen 
för den statliga förhandsgranskningen. Även om sådana samman-
ställningar av historiska källor redan fanns kom nya på 1950-talet 
i anslutning till förändringar i metodiska anvisningar för historie-
undervisningen, vilka tydligare underströk arbetet med historiska 
källor. Sakkunniga efterlyste dessa nya källsamlingar då de som 
tidigare hade använts ansågs vara föråldrade:

För den svenska historien, […] har vi en del för skolbruk avsedda 
källsamlingar, av vilka dock ingen för medeltiden. För den allmänna 
historien finnes endast A.G. Löws nu tämligen föråldrade. Dess titel 
i sista upplagan – Historia och dikt – anger också en begränsning, 
som dock icke konsekvent iakttagits. [Den här granskade] källsam-
ling[en] till både svensk och allmän historia är därför en välkommen 
nyhet. [Detta] källurval är i väsentlig mån ett steg på obanad väg 
och måste därför i än högre grad än läroböcker i allmänhet prövas 
innan ett slutgiltigt omdöme kan avges. Dess förtjänster är emellertid 
så påtagliga och behovet så uppenbart, att den är att välkomna.837

Den typiska äldre källsamlingen var inbäddad i ett traditionellt, 
singulärt och rakt narrativ. Den innehöll inte motstridiga källor 
som kunde användas för att låta eleverna se hur historiker arbeta-
de, utan källor som understödde den berättelse som läroboken gav. 
Att använda dem i undervisningen handlade mer om att eleverna 
skulle få se källorna som lärobokens narrativ byggde på än om att 
de skulle analysera dem kritiskt. Det nya med källsamlingarna på 
1950-talet var att de ibland kunde innehålla motstridiga källor, men 
de debatter detta gav upphov till hölls utanför läroboksnarrativet, 
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de placerades i särskilda böcker för att diskutera problem som his-
toriker kunde ställas inför.

På 1950-talet kunde det anses eftersträvansvärt att behålla det 
singulära narrativet. Det kunde enligt sakkunniga utgöra betydande 
problem för historieundervisningen på lägre stadier om historien 
i singular bestämd form utmanades; ”historien får inte bli histori-
er”.838 När det gällde gymnasiet var frågan mer problematisk, men 
på 1940- och 1950-talen förefaller läroboksförfattarna ha skött frå-
gan om historikers olika tolkningar och de källor de använt medelst 
läshänvisningar, inte genom att bryta upp lärobokens sammanhållna 
narrativ. Frågan om läroböckers sätt att bemöta sådana saker kom 
ändå upp till diskussion i den statliga granskningen:

Framställningen är föredömligt objektiv, och i fråga om de veten-
skapliga meningsbrytningarna strävar förf. att genom litteraturöver-
sikterna eller i särskilda utblickar ge eleverna en uppfattning om 
problemläget. Beträffande Kristinas förhållande till rådskretsarna och 
hennes tronavsägelse synes mig dock förf. ha i texten väl oreserverat 
accepterat Curt Weibulls uppfattning, medan å andra sidan i fråga 
om den tidigare medeltiden och unionstiden den s.k. weibullska 
skolans inlägg åtminstone borde ha redovisats i litteraturöversik-
terna. […] Genomgående kunde man nog önska, att [författarna] 
oftare hänvisat elever och lärare till grundläggande källmaterial, 
när detta finnes lätt tillgängligt.839

Den diskussion och analys, som tillhör gymnasieundervisningen, 
har här i betydande utsträckning tryckts in i läroboken. Ibland upp-
dyka på detta sätt sådana en aning lösligt framkastade synpunkter, 
som i en muntlig debatt eller en skriftlig polemik te sig naturliga 
men omgivna med lärobokens auktoritativa prägel verka något 
främmande. Behandlingen av forntiden, varifrån dessa exempel äro 
hämtade, har över huvud en påtagligt personlig touche, som ibland 
kan bryta stilen men också ge särskilt liv och intresse, exempelvis åt 
karakteristikerna av romerska kultur- och samhällsförhållanden.840

Det ansågs höra till undervisningen på gymnasiet att diskutera his-
torikers olika tolkningsramar och därmed behäftade resultat, pro-
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blemen låg i lärobokens diskursordning. Den ”auktoritativa prägel” 
som läroboken hade ansågs göra synpunkter och debatter till främ-
mande element i en berättelse som följde lärobokens traditionella 
konventioner. Det är uppenbart att diskussionen om läroböckernas 
framtoning och status var beroende av att det fanns en tydlig linje, 
en berättelse med inre kausala samband, som inte ifrågasattes hur 
som helst. Det är signifikativt att om moment som att ifrågasätta de 
kausala sambanden och det historiska hantverket fördes in i under-
visningen, var det i bredvidläsningen och inte genom en förändring 
av läroböckerna. På 1960-talet dök det sporadiskt upp läroböcker 
som försiktigt gav ”inblickar i den historiska forskningens verkstad”, 
men fortfarande ansåg sakkunniga att detta bäst löstes i korta glimtar 
med en kort beskrivning av en vetenskaplig diskussion och sedan 
”en hastig inblick i källmaterialet”.841

Det dröjde in på 1970-talet innan talet om historiografiska stånd-
punkter blev allmängods i läroböcker och sakkunnigutlåtanden. Att 
det blev så var ett tydligt tecken på uppbrottet från det singulära 
narrativet, till läroböcker som kunde diskuteras och var diskuteran-
de i sin utformning, där historien inte var ”något fixt och färdigt i 
form av givna föreställningar om det förflutna i en lärobokstext”.842 
Särskilt de av Göran Graninger och Sven Tägil redigerade läroböck-
erna för gymnasiet som utkom 1973 rönte stor uppmärksamhet för 
sitt nyskapande angreppssätt att låta historiker skriva om sina forsk-
ningsområden och infoga essäer som kunde fokusera på ”bilden av” 
olika historiska personer och skeenden.843 Under 1970-talet började 
läroboksförlagen ge ut fler och fler böcker som av sakkunniga bemöt-
tes med positiva omdömen angående inarbetandet av beskrivningar 
av olika historiska ”bilder”, eller olika versioner av samma historiska 
förlopp. I störst utsträckning gällde detta för grundskolans högsta-
dium och gymnasiet. Olika synsätt på historien ansågs möjliggöra 
diskussioner, det gjorde läromedlen mer objektiva och det motverkade 
indoktrinering.844 En lärobok för grundskolans högstadium från 1976 
hade med en jämförelse av beskrivningen av Sepoyupproret i en in-
disk och en engelsk bok. Båda sakkunniga var mycket uppskattande, 
med motiveringen att det demonstrerade ”att det förflutna inte är 
något fast och givet utan att en historisk händelse kan förklaras på 
flera sätt, både genom beskrivning och per definition”.845
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Läromedlens minskande auktoritet framträdde i sakkunnigutlå-
tanden som uttryckte att diskussioner om historisk metodik kunde 
ge eleverna ”egna förutsättningar att bedöma även sina läromedel”.846 
På 1980-talet kom läromedel för mellanstadiet som hade en mer 
kritisk blick på historien, med frågor om hur historiska kunskaper 
var möjliga och även tydliga brott mot det ”raka” narrativet: 

Läroboken tillgodoser också Lgrs krav på en genomgång av ”några 
olika historiska källor”. Som exempel kan nämnas kapitlet ”Hur vet vi 
något om 1500-talet?” där olika källor och deras tillförlitlighet redo-
visas på ett korrekt men ändå för unga elever fullt begripligt sätt. […] 
Författarna har på ett för stadiet lämpligt sätt redovisat kontroversiella 
punkter. Det sägs t ex att historikerna inte är ense om orsakerna till 
Kristinas övergång till katolicismen och hennes abdikation.847

När det gällde böcker för mellanstadiet var det dock uppenbart att 
framställningsformen ställdes i första rummet. Om framställningen 
var episk, alltså skriven som en ”rak” och sammanhållen berättelse, 
ansåg sakkunniga att det kunde vara kontraproduktivt att redovisa 
kontroversiella synpunkter; det skulle bryta mönstret för den epis-
ka historieskrivningen och riskerade att förvirra de unga läsarna.848 
Detta lyftes också fram angående högstadiets läroböcker: en alltför 
objektiv beskrivning, i meningen att de fakta som fanns tolkades så 
lite som möjligt, gav dåliga förutsättningar för förståelse.849 Här fanns 
en tydlig motsättning, som uppenbarligen var kopplad till åldern 
på de barn som skulle undervisas i historia. Ett ”rakt” (”episkt” eller 
”traditionellt”) narrativ öppnade inte för möjligheter att kritisera. 
Utan ett sådant narrativ försvårades förståelsen av stoffet.

En tendens på 1970- och 1980-talen var att ”raka och traditionella” 
narrativ beskrevs som något förkastligt mot bakgrund av behovet 
av att leda in eleverna i kritiskt tänkande med hjälp av historiogra-
fiska utläggningar om hur historiker arbetar och på vilka sätt de 
kan komma fram till olika tolkningar.850 Enligt Lgr 80 skulle även 
det stoff som betraktades som ”traditionellt” ge vika för stoff som 
anknöt till elevernas verklighet. Det fanns en tydlig riktning mot 
mer kritiskt tänkande i läroplanens mer allmänna del.851

I anslutning till kraven på att läroböckerna skulle underlätta 
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utvecklandet av ett kritiskt tänkande och samtidigt vara objektiva 
anmärkte sakkunniga på hur de ”raka” narrativen framställde bland 
annat konflikterna i Mellanöstern, finska inbördeskriget och skot-
ten i Ådalen 1931.852 Det ansågs ofta finnas möjligheter till någon 
form av nyansering.

Den traditionellt nationalistiska diskursen, med en epistemologisk 
grundsyn som pekade ut ett klart och koncist objektivt narrativ som 
grunden för lärobokens text, utmanades tydligt under 1960-talet 
och kanske framför allt under 1970-talet. Det innebar också att 
begreppet ”objektivitet” ifrågasattes. Sakkunniga ställde sig ibland 
frågande inför sitt uppdrag, när läroböckerna inte kändes igen och 
objektivitetskravet var svårt att tillämpa på läroböcker som inte var 
utformade för att lansera en objektiv sanning:

hur fungerar objektivitetskravet, när läromedlen bryter upp sin ut-
balanserade lärogång och i stället levererar smärre informationsbitar 
att vid studietillfället plockas ihop efter tycke och smak? Svaret kan 
endast bli att saklighet och allsidighet måste eftersträvas för var och 
en av böckernas informationsbitar. Det är sålunda inte godtagbart 
endast att ungefär lika många stycken pekar ”åt vänster” som ”åt 
höger”. Varje stycke i sig måste verka med objektiv information.853

Den sakkunnige var i detta fall uppenbarligen inte nöjd med lä-
romedlet, och att låta elever på mellanstadiet själva sätta ihop en 
sammanhållen berättelse ”efter tycke och smak” ansågs inte efter-
strävansvärt. Framför allt var detta sakkunnigutlåtande en plädering 
för att varje del i det söndermalda (”icke-raka”) narrativet skulle 
innehålla ”objektiv information”, och därmed att olika synvinklar 
inte skulle ställas mot varandra. Det understryker den upplevda 
motsättningen mellan kritiskt tänkande och objektivitet.

Komplicerade händelseförlopp och processer ansågs vara svåra att 
beskriva sakligt utan att tolka och leda eleverna i en särskild riktning, 
vilket ansågs underminera möjligheterna till kritiskt tänkande och 
historiografiska beskrivningar.854 Däremot anfördes bakgrunden 
till kalla krigets utbrott som ett exempel på att olika uppfattningar 
bland historiker kunde användas för att underlätta för eleverna att 
ha en kritisk blick på historiska resonemang.
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Det kanske mest slående exemplet [på tillfällen då olika uppfatt-
ningar bland historiker borde fått mer utrymme] ger behandlingen 
av det kalla krigets ”utbrott”. Författarna refererar knapphändigt de 
överväganden som kan tänkas ha förekommit på bägge sidor och 
ger därefter sin framställning av skeendet, vilken väl närmast har 
en västfärgning i stoff- och ordval. Det hade dock varit av största 
intresse om plats kunnat beredas i varje fall för ett omnämnande, att 
detta förlopp är högst kontroversiellt, och helst för ett parallellreferat 
av den ”traditionella” och den ”revisionistiska” uppfattningen.855

Beträffande kalla krigets utbrott fanns det utarbetade och samman-
hållna narrativ som kunde ställas mot varandra, och det gjorde det 
till ett område där det var relativt enkelt att låta eleverna komma 
i kontakt med olika perspektiv. Eleverna behövde inte göra någon 
egen dekonstruktion eller skapa ett eget narrativ.

Mot slutet av 1980-talet blev tonen i sakkunnigutlåtandena mer 
negativ till att utvecklingen mot mer historiografiska resonemang 
och kritiskt tänkande verkade ha avstannat. Fortfarande föreföll det 
raka narrativet vara förhärskande, trots den utmaning som pågått i 
minst två decennier.856 Att flera olika författare fick skriva i en lärobok 
imponerade inte längre, då formen för skrivandet fortfarande var 
ett antal raka narrativ, som kanske inte passade ihop med varandra 
men inte heller ifrågasattes:

När läroplanen talar om betydelsen av att presentera olika uppfatt-
ningar (skilda historiska synsätt) förutsätts självfallet att det gäller 
olika tolkningar av samma sak och ej olika tolkningar av olika saker. 
[…] Ytterligare kompletteringar och förtydliganden i det avseen-
det hade kunnat göra en berömvärd bok ännu användbarare i den 
del av undervisningen som berör de fundamentala byggstenarna 
”demokratisk fostran” och ”kritiskt betraktelsesätt”. Det är mycket 
begärt att elever och lärare i undervisningssituationen, utifrån en 
jämförelse av skilda författarbidrag och utan påtaglig hjälp, skall 
vara i stånd att utröna skillnader i historiesyn mellan författarna.857

Denna kritik gällde en omskrivning av Graninger och Tägils lärobok 
från 1973, som fortfarande 1990 var flitigt använd på gymnasiet un-
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der ett nytt namn, delvis omskriven och mer lik den ”traditionella” 
läroboken. I början av 1990-talet började sakkunniga allt mer att 
efterlysa den typen av resonemang också i böcker för de lägre års-
kurserna. ”Det som huvudsakligen brister i framställningen är den 
nära nog totala frånvaron av uppgifter om skilda historiska synsätt 
och det något sparsamma utrymme som ägnats åt det källmaterial 
som gett oss kunskapen om vår historia”, skrev en sakkunnig om 
en lärobok för mellanstadiet.858 Det fanns enligt sakkunniga goda 
exempel på mellanstadieböcker i början av 1990-talet som förmed-
lade ”en uppfattning att historien inte är en definitiv faktamängd 
utan en tankekonstruktion, styrd av olika intressen”.859

Eleverna som medförhandlare till historien
Fokuseringen på elevernas intressevärld och strävan att de skulle anta 
en mer aktiv roll i klassrummen gjorde dem till medförhandlare av 
historien. Förändringen skulle kunna tolkas som ett tecken på en 
minskande fokusering på socialisering, eftersom eleverna nu själva 
skulle utgöra måttstock för vad som var viktig historia i stället för att 
den äldre generationen avgjorde vad i historien den yngre generationen 
skulle identifiera sig med, men det vore nog att övertolka den. Även 
om elevernas livsvärld blev mer tydligt framträdande i valet av vad 
som skulle tas upp i historieundervisningen var det uttalade målet med 
förändringen att öka deras intresse för ”historia”, alltså en konstruk-
tion som eleverna inte själva medförhandlade utan som var bestämd 
av en annan generation. Icke desto mindre anser jag att denna trans-
formation av diskursordningen kan tolkas som att eleverna fick ökat 
inflytande över den historia de skulle lära sig.860 Ser vi historien som 
den del av det förflutna som i ett givet samhälle betraktas som viktig 
att minnas för samhället som helhet gör fokuseringen på elevernas 
livsvärld och de frågor som uppstår där, att eleverna blir framträdande 
medförhandlare till den historia de ska undervisas i. Elevers intres-
sen har förvisso alltid styrt undervisningen i någon mån, men det är 
slående hur mycket mer de sakkunniga från 1960-talet och framåt i 
sina utlåtanden fokuserade på elevernas intresse för historien och hur 
detta intresse borde påverka historieundervisningen.861 Däremot be-
höver den förändringen inte ha inneburit att socialiseringen övergavs.
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Bland annat framhölls i sakkunnigutlåtanden att exempelvis 
vinjetter med anknytning till saker som eleverna kände igen från 
sin egen vardag kunde ge nutiden ett större inflytande över hur 
eleverna närmade sig historien. Detta ansåg sakkunniga låg i linje 
med ”läroplanens skrivning om en ’anknytning mellan stoffet och 
elevernas egna erfarenheter’.”862 Det sågs som en ”frisk orientering 
efter en ny tids krav”.863 Eleverna uppfattades som något verklig-
hetsfrånvända och ointresserade av historia; deras verklighet sågs 
i vissa fall som rent ahistorisk. En bild av den förtappade ungdo-
men framträder:

Det kan vara en vansklig och krävande uppgift att väcka utåtrikta-
de, serieläsande och popfrälsta grundskoleelevers intresse för ”arvet 
från antiken”. Historieläraren måste här sätta in mycken möda och 
livligt engagemang för att kunna ge eleverna någon inblick i och 
förståelse för gångna generationers liv och verk. Lyckligtvis blir i 
våra dagar hjälpmedlen allt flera och möjligheterna att levandegöra 
äldre skeden allt rikare.864

Att den sakkunnige nämnde ett intresse för ett ”arv” ingick i kon-
struktionen av eleven som medförhandlare. ”Arvet” ingår som en 
metafor i den konceptuella metaforen idéer är ting.865 Ting kan 
ärvas och något som är nedärvt är i någon mån materiellt och sta-
tiskt. Den sakkunnige ställer en fråga om hur elevernas intresse för 
sitt arv ska väckas. Det understryker att medförhandlingen var vill-
korad och att socialiseringen fortgick; eleverna kunde inte påverka 
arvet med sina intressen utan läroboksförfattaren skulle väcka ett 
intresse för ett fixt och färdigt ting genom att omge det med något 
som de ”popfrälsta” eleverna var intresserade av.

Det fanns exempel på att eleverna tilläts påverka själva den sam-
hälleliga uppfattningen om det förflutna, främst kanske som en 
del i en förenkling av historiska förlopp. Apropå hur elevernas för-
förståelse skulle hanteras i förhållande till vedertagna fakta tog en 
läroboksförfattare som hade fått kritik för sin beskrivning av turerna 
kring Slesvig–Holstein upp att elevernas föreställning om området 
var sådan att det som var fel ändå blev rätt: ”det är en överkomlig 
felaktighet att även nämna Holstein eftersom området Slesvig–
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Holstein för eleverna är ett sammanhängande begrepp.”866 Frågan 
om Slesvig och Holstein var mycket omdebatterad inom förening-
arna Nordens historiska facknämnder och den danska historiska 
facknämnden var mycket tydlig med att det danska Slesvig skulle 
skiljas från den tyska Holstein i beskrivningarna eftersom striden 
om Sønderjylland annars skulle bli svår att förstå från ett danskt 
perspektiv.867 Här blottades en spänning mellan historiekulturens 
estetiska dimension – vikten av att eleverna gavs möjlighet att ta till 
sig ett historiskt skeende – och dess kognitiva dimension – vikten 
av att det stoff eleverna lärde sig var sant. Denna motsättning blir 
mycket påtaglig på grund av vad Staffan Selander kallar ”pedagogisk 
texttraduktion” – omvandlingen av paradigmberoende fragmenterad 
kunskap, producerad i enlighet med vissa metoder, till enkel och 
strukturerad kunskap som kan förmedlas i läroböcker.

Sakkunniga kom överlag med många tips om vad ungdomen 
kunde tänkas vara intresserad av när de kritiserade framställningen 
i läroböckerna, framför allt när det gällde avsnitt som var kortfat-
tade eller inte ansågs ta upp tillräckligt stoff. Under 1970-talet lyfte 
sakkunniga främst fram Vietnamkriget, Israel–Palestina-frågan, 
kärnkraftsfrågan och Latinamerika som områden som intresserade 
eleverna, medan de menade att ungdomen var ointresserad av ex-
empelvis Tibetfrågan och Suezkrisen.868

I och med att det nya gymnasiet infördes kom frågan om vilket 
intresse olika elever på olika linjer kunde tänkas ha upp på dagord-
ningen för sakkunniga. Detta kan ses som en del i ämnesintegrering, 
eller möjligen som en ”infärgning”. Elevernas förmodade intresse för 
linjespecifika ämnen som till exempel sociala frågor på social linje, 
ansågs kunna användas för att öka deras intresse för de allmänna 
ämnena genom att dessa anpassades till linjens inriktning. För histo-
rieämnets del var detta inte särskilt påtagligt eftersom det inte lästes 
på alla linjer, utan endast på humanistisk, naturvetenskaplig, sam-
hällsvetenskaplig, ekonomisk och teknisk. Elever på ekonomisk och 
teknisk linje hade dock bara två tredjedelar så många lektionstimmar 
historia som på naturvetenskaplig linje och bara hälften så många 
som på humanistisk och samhällsvetenskaplig linje.869 Läroboks-
nämnden beslutade att vissa läromedel på ekonomisk och teknisk 
linje endast fick användas under en begränsad tidsperiod (ofta ett 
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eller två läsår) med motiveringen att stoffet var ”otillfredsställande 
med hänsyn till elevernas intresseriktning”.870

Det problem som förlagen hade poängterat angående ”dagsak-
tuellt stoff” som skulle knyta an till elevernas livsvärld – att sådant 
stoff lätt blev inaktuellt innan läromedlet i sig var inaktuellt – var 
särskilt påtagligt när det gällde att också gå eleverna till mötes i de-
ras förmodade intresse för någon särskild historia. Vietnamkriget 
ansågs på 1970-talet ligga nära elevernas intresse, men inte längre på 
1980-talet – då var det Europeiska gemenskapen, kärnkraftsfrågan, 
Sydafrika och Uganda som ansågs krävas för att intressera eleverna 
för historien.871 Även här är elevernas begränsade inflytande över 
omförhandlingen av ämnet tydlig. Det de var intresserade av fick 
bara forma deras egen historisering av det förflutna. Det betraktades 
inte som Historia med stort H, sådant som hade en tydlig mening 
och plats i den nationella historiekulturen. Elevernas livsvärld och 
den övergripande historiekulturen hölls på så sätt isär; det eleverna 
var intresserade av fick bara forma deras egen historisering av det 
förflutna, inte den övergripande historiekulturen.

Sven Lindqvists kritik i Dagens Nyheter 1969 av hur en läro-
bok för gymnasiet förklarade kommunistisk ideologi hade han 
framfört delvis som en uppgift för de elever som hade läroboken 
i fråga: ”Har din klass [den kritiserade läroboken]? Kräv då av din 
historielärare att ni innan ni börjar med boken först får arbeta 
med följande tilläggsuppgift: 1) hitta sakfelen.”872 Därefter följde 
uppgifter som gällde att hitta den politiska tendensen i läroboken 
och en särskild uppgift för eleverna att tillskriva Statens läroboks-
nämnd: ”Din lärobok godkändes den 8 februari 1968 av statens 
läroboksnämnd. Skaffa fram de regler som gäller för nämndens 
arbete. Tag reda på vilka som är ledamöter av nämnden och be 
någon av dem redovisa skälen för godkännandet.”873 Det framgår 
av detta med all önskvärd tydlighet att förhandlingen om historie-
ämnet innefattade många arenor och att både läroboksförfattare och 
den statliga förhandsgranskningens sakkunniga påverkades av de 
riktningar diskussionen tog i andra sammanhang.874 Det framgår 
också att det inte är en förändring av läroboken som krävs av Sven 
Lindqvist, utan kritiken ges i form av en uppgift till eleverna som 
medförhandlare till historien vilka genom sitt kritiska tänkande 
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ska förbättra historieundervisningen med befintliga läroböcker 
som underlag.

En annan kritik från sakkunniga gällde att en del läroböcker hade 
en alltför förtrolig och elevtillvänd stil, vilket kunde ge formulering-
arna, kanske särskilt för lägre stadier, en ”anakronistisk prägel”.875 Att 
ett motstånd mot anakronistiskt tänkande emanerade ur ett fokus 
på elevernas intressen kan betraktas som logiskt med tanke på den 
motsättning mellan de två sätt att konceptualisera historieämnet som 
var framträdande från 1970-talet och framåt: livsvärldens  kontra det 
akademiska ämnets inflytande över undervisningen. Överlag var sak-
kunniga positiva till en elevtillvänd stil i läroböckerna, så att dags aktuellt 
stoff som kunde tänkas intressera eleverna blev mer  lättillgängligt. 
Denna stil ansågs inte bara utgöra ett problem på grund av risken 
att historieundervisningen gavs en anakronistisk prägel. Den ansågs 
även vara en förutsättning för ”historieundervisningens identitetsska-
pande funktion och möjligheter för eleverna till empati”.876 Återigen 
aktualiserades förhandlingen mellan historieämnets anslutning till 
elevernas livsvärld och dess koppling till kritiskt tänkande och fär-
digheter med anknytning till det akademiska ämnet; att tänka som 
en historiker. Frågorna ”Är historien närvarande och samtidig, eller 
är den ett främmande land? Eller kan den till och med vara båda på 
samma gång?” var underförstådda. Detta är grundläggande frågor 
för en historieskrivning som ska skapa mening av historien i nuet 
samtidigt som det är den dåtida verkligheten som är denna historias 
referens. Dessa frågor är inbakade i alla andra frågor till historien, 
de mänskliga behov som vi förmodar fanns i det förflutna och som 
historien mer eller mindre precist refererar till. Det är en förhandling 
med en spänning mellan historiekulturens estetiska, politiska och 
kognitiva dimensioner, mellan hur historien ska framställas för att 
vara tilltalande samt moraliskt, ideologiskt och praktiskt användbar 
och vad som kan accepteras som sant angående det förflutna.

Historiemedvetande i undervisningen?
Under de senaste åren har begreppet historiemedvetande fått en 
mycket stark ställning i svensk och nordisk historieundervisning. 
Begreppets historia i Sverige kan spåras tillbaka till 1980-talet och 
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influenser från Danmark och Tyskland förmedlade via de nordiska 
historiedidaktiska konferenserna.877 Men i historieskrivningen om 
begreppet är det främst det kalla krigets slut och början av 1990-talet 
som lyfts fram som avgörande för begreppets inflytande över svensk 
historieundervisning.878

I slutet av den period då det existerade en statlig förhandsgransk-
ning av läromedel i historia, nämndes begreppet historiemedvetande 
vid några få tillfällen i sakkunnigutlåtanden, av personer som under 
1980-talet hade bevistat de nordiska konferenserna. Nils Gruvberger 
menade i ett sakkunnigutlåtande i mars 1990 att beskrivningen av 
so-undervisningens historiedel (”Människans verksamhet – tidsper-
spektivet”) i Lgr 80 syftade till att utveckla historiemedvetandet hos 
eleverna: ”Dessa övergripande mål [i Lgr 80] har vidare omskrivits 
till ämnesmål för so resp. dess historiedel: emancipation, konflikt-
medvetande, empati, identitet, historiemedvetande, förståelse för 
dagens samhälle och dess problem.”879 Det är dock mycket svårt att 
se hur skrivningarna i Lgr 80 skulle kunna få en sakkunnig att tolka 
in ett mål om att utveckla elevernas historiemedvetande. Gruvberger 
lämnade vissa ledtrådar till hur han kom fram till denna tolkning i 
en text om läroplansutveckling 1988 där han skrev att Lgr 80 syftade 
till att utveckla ”historiskt sinne (ev. historiemedvetande)”.880 De 
formuleringar i läroplanen som möjligen leder tanken till vad som 
idag oftast menas med historiemedvetande, nämligen ”alla former 
av medvetande som berör processförhållandet mellan dåtid, nutid 
och framtid”,881 är följande beskrivningar av målen med so-under-
visningen:

Undervisningen skall hjälpa eleverna att sätta in sig själva i allt större 
sammanhang i tid och rum. De skall få möjligheter att uppleva att 
deras eget liv har rötter i tidigare generationer. […] Eleverna bör 
vidare göras medvetna om att det varit och är möjligt att ändra rå-
dande förhållanden. […] Undervisningen skall leda till att eleverna 
får kunskaper om sådana skeenden och företeelser som bidragit till 
att skapa de förhållanden som råder i dag. Genom att analysera 
rådande förhållanden ur ett historiskt perspektiv bör eleverna bli 
medvetna om att framtiden är beroende av handlingar och beslut 
i gårdagens och dagens samhälle.882
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Det är tydligt att Gruvberger ansåg att läromedel som skulle fungera 
under Lgr 80 måste hjälpa läraren att ”utveckla elevernas […] histo-
riemedvetande”.883 Senare samma år var han inne på en definition 
av begreppet i samband med att han ställde en retorisk fråga om 
franska revolutionen: ”Vad betydde franska revolutionens idéer för 
demokratins framväxt? Här borde även målet om historiemedvetande 
ha fått göra sig gällande (då – nu – i framtiden).”884

Klas-Göran Karlssons sakkunnigutlåtande från samma år om en 
lärobok för mellanstadiet hänvisade inte till läroplanen utan direkt 
till begreppets definition och den granskade lärobokens förmåga att 
utveckla historiemedvetandet hos den unga läsaren:

I varje kapitel lägger författarna ner möda på att upprätta en förbin-
delse mellan läsarna och den givna historiska epoken. Det är ingen 
lätt historisk tankeoperation, men författarna utför den undantags-
löst med både balans och elegans. De målar upp en tid som till det 
yttre är diametralt skild från de läsande elevernas egen värld, men 
för samtidigt nyanserade resonemang om varaktiga tankemönster 
som binder ihop historia med nu- och framtid. På så sätt fördjupas 
elevernas förståelse av tidsbundna och tidlösa historiska drag och 
därmed av tillvarons grundläggande värderingar.885

På skalan mellan en historiografisk, new history-anstruken historie-
undervisning och ett mer livsvärldsorienterat närmande till histo-
rieämnet kan införandet av begreppet historiemedvetande i först 
sakkunnigutlåtanden och sedan (1994) läroplaner tolkas som en 
rörelse mot det senare. En historieundervisningsdiskurs som fokuserar 
på elevens livsvärld kommer att i mindre grad låta den akademiska 
disciplinens syn på ämnet styra undervisningens upplägg.886 Känslan 
av historia lyftes också fram i fler sakkunnigutlåtanden, även om 
det bara var Gruvberger och Karlsson som hänvisade till begreppet 
historiemedvetande.887

Det fördes ingen diskussion om begreppet historiemedvetande 
i sakkunnigutlåtanden eller mellan sil och läroboksförlag och 
författare. Att ämnet togs upp av några sakkunniga trots att det 
inte nämndes i läroplanerna visar att en fortsatt läroboksgransk-
ning hade kunnat vara en viktig arena för en diskussion om be-
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greppets användbarhet i skolan och om på vilket sätt läroböcker 
skulle kunna understödja ett lärande som syftar till att utveckla 
elevernas historiemedvetande.888 Det är nog en diskussion som 
många lärare hade varit betjänta av, med tanke på hur framträ-
dande detta svårdefinierade och svårfångade begrepp har haft på 
beskrivningar av historieundervisning. Tidigare forskning har visat 
att lärare ofta brottas med sin egen ämneskonception och kraven 
på att implementera en undervisning som är grundad i en histo-
riemedvetandetradition.889

En annan strukturering av stoffet
Precis som i många andra länder kom den svenska historieundervis-
ningen att under 1960- och kanske framför allt 1970-talet handla mer 
om att lära ut det historiska hantverket än om att förmedla ett enda 
allt förklarande narrativ.890 Denna förändring återspeglas i sakkun-
nigutlåtandena inom den svenska statliga läromedelsgranskningen, i 
att de förespråkade både mer historiografiska inslag i undervisning-
en, som jag diskuterade ovan, och framlyftandet av ett annat stoff.

Vad som skulle vara med och vad som skulle strykas, vad som 
beskrevs som traditionellt och vad som beskrevs som nytt och spän-
nande, kom inte sällan att uppfattas av läroboksförfattarna som något 
som sakkunniga uttalade sig godtyckligt om. Ett exempel på tillfällen 
där sakkunniga upplevdes som godtyckliga var epokindelningar och 
vilka rubriker ett läromedel borde innehålla för att uppfattas som 
i takt med den tid då den nationalistiska diskursen utmanades. En 
sakkunnig skrev 1973 om en lärobok för gymnasiet:

Greppet att behandla tiden 1815–1848 som en enhet (”Ideologiernas 
tid”) understryker författarnas tes, ”att de krafter som slog vakt om 
det gamla … ännu 1848 visat sig vara starkare än de krafter som 
ville en ny stat och ett nytt samhälle”. Vinsten härav förefaller mig 
emellertid vara liten i jämförelse med den olyckliga klyvningen på 
två delar, ”Ideologiernas tid” och ”Världshushållning och världs-
herravälde”, av den kortfattade översikten av den inre utvecklingen 
i [olika länder].891
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Den sakkunnige menade att läroboksförfattarna hade valt en felaktig 
epokindelning, som delade en enligt den sakkunnige sammanhållen 
epok i två delar. Författarna svarade att den sakkunnige tydligen 
”representerar […] en konservativ uppfattning i sin syn på histo-
rieundervisningen” och menade att hans förslag till rubriker, som 
”Storbritannien 1815–1870” och ”Tyskland 1815–1870”, utgjorde 
”en reminiscens från det gamla gymnasiets läroböcker”.892

Det fanns emellertid fler sakkunniga under 1970-talet som 
ifrågasatte det ändamålsenliga i att överge gamla vedertagna epok-
indelningar eftersom eleverna förlorade förståelse för inte bara 
epokerna utan också begrepp som exempelvis ”frihetstiden”. Den 
”traditionella” periodiseringen blev i denna typ av argumentation 
en självklarhet och intresset för en period föreföll bygga på att 
den var just en sammanhållen period. Det kan betraktas som ett 
grundläggande problem när det gäller att förändra begreppslig-
görandet av historien. När något som ”frihetstiden” en gång har 
blivit ett begrepp (eller en konceptuell metafor för en särskild tid) 
kan det kulturella behovet av att förstå vad begreppet betyder fin-
nas kvar även om epoken inte längre tolkas som en tid av frihet. 
Sakkunniga lyfte också denna fråga i samband med att de kritise-
rade nya periodindelningar och beteckningar: ”det traditionella 
stoffet” gavs inget utrymme, samtidigt som eleverna förutsattes 
behärska det.893 Den här kritiken drabbade även författare till 
läroböcker på lägre stadier som försökte bryta med lärobokstra-
ditionen utan att erbjuda eleverna någon förståelse av vad det var 
de polemiserade emot.894

Läroplaner och kursplaner påbjöd en rörelse bort från statslivet 
och mot ”folkets” historia, som syntes i det förra kapitlet. I den stat-
liga förhandsgranskningen påbjöds också en rörelse mot mänskliga 
relationer överhuvudtaget:

Mindre om statslivet – mer om de mänskliga relationerna, mindre 
deskription – mer analys. […] Boken har intressanta partier om 
gångna tiders levnadsförhållanden – något som ofta efterlyses av 
eleverna. Som ex. kan nämnas det långa avsnittet om socialvård i 
Sverige under 1600-talet – fast några kan kanske mena att detta 
hör mer hemma i en bredvidläsningsbok än i en lärobok. […] Det 
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”nya” i boken har givetvis kommit med på bekostnad av åtskilligt 
traditionellt stoff.895

En del sakkunniga ville hålla emot i dessa frågor. De protesterade när 
de tyckte att statslivet och förändringar i konstitutionen förbigicks 
eller gavs för litet utrymme och efterlyste delar av det ”traditionella” 
stoffet som de saknade i läroböckerna. Även om det nästan alltid stod 
någonting om detta stoff ansågs det ibland så förkortat att det blev 
omöjligt för eleverna att förstå om de inte hade goda förkunskaper.896

Det går att se en trend i sakkunnigutlåtandena mot ett allt mer 
utbrett omfamnande av de ”nya” sätten att skriva historia, men det 
fanns också ett motstånd mot förändringen, där det ”gamla” lyftes fram 
som viktiga kunskaper i historia. Sakkunniggranskarna lade återkom-
mande det ”nya” stoffet, det som fokuserade på ekonomiska faktorer, 
internationella perspektiv, demokrati, frihet och historiografi, mot det 
”gamla” stoffet som saknades, också under den senare delen av under-
sökningsperioden, även om de inte alltid lade någon värdering i det:

Man förvånas vid flera tillfällen över stoffurvalet. En hel del finns 
med, som man inte väntat finna, medan annat – som vanligen 
brukar tas upp – helt saknas. […] Varför hela 17 sidor åt araberna? 
Varför i så fall inget om de germanska folkvandringarna och varför 
endast några knappa rader om vikingarna? Än kraftigare kommer 
förmodligen reaktionerna att bli mot vad som utelämnats av tra-
ditionellt stoff från tiden 1750–1900.897

Sakkunniga ifrågasatte också den fokusering på konstitutionella 
frågor som hade präglat tidigare läroböcker och fick fortsatt stort 
utrymme efter reformerna på 1960-talet, särskilt kommenterades 
detta upplevt stora utrymme i relation till utrymmet för nutidshis-
toria: ”Beskrivningen av representationsreformen i Sverige 1865–66 
upptar lika stor plats som bestås Nordens utveckling i dess helhet 
efter 1945. Även i fortsättningen behandlas den konstitutionella 
utvecklingen påfallande detaljerat.”898 Det saknades en klar linje i 
de sakkunnigas ifrågasättanden och det verkade omöjligt att få till 
en lärobok som skulle göra alla nöjda. Författarna till den lärobok 
som kritiserades i citatet ovan skrev i sitt svar:
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[den sakkunnige] vill sålunda ha mindre om Frankrike under 
1800-talet och om den svenska representationsreformen, men han 
vill ha mera om svensk–norska unionen, Nationernas förbund och 
Italien; han vill ha med Koreakriget men inte förhållandena i Tibet, 
mindre om Suezkrisen och mera om sexdagarskriget.899

Författarna vände på kritiken och menade att det var den sakkunnige 
som var traditionell i sitt sätt att se på historieundervisningen, men 
pekade också på godtyckligheten i granskningen. Godtycklighet kan 
bli en effekt av omförhandlingar av historiskt stoff. När förändring 
förespråkas och fokus förflyttas någon annanstans finns inga givna 
utgångspunkter: Vad ska betraktas som viktigt och vad ska betrak-
tas som perifert? Många olika berättelser är möjliga utifrån en allt 
större mängd möjligt stoff.

Förändringar i kronologiskt fokus
Under efterkrigstiden försköts den tid som undervisningen i historia 
fokuserade på avsevärt. Mer och mer modern historia och samtids-
historia blev aktuell och den äldre historien förpassades till periferin 
i historieundervisningen. Generellt kan den här utvecklingen ses 
som ett led i en förändrad utbildningskonception i riktning mot 
mer demokratisk undervisning och därmed en historieundervisning 
om framväxten av demokratin under 1800- och 1900-talen, samt 
en avnationalisering där fornstora dagar ersattes med samtidens 
och framtidens moderna löften. Redan 1945 års lärobokskommit-
té poängterade att svenska historieläroböcker ägnade avsevärt mer 
utrymme åt äldre historia än böcker i andra länder.900

Läroboksförfattarna hann inte alltid med i förändringen av ut-
bildningskonceptionen och dess avtryck i läroplanerna. När histo-
riker på 1950-talet fortfarande gärna lade ut texten om äldre tider 
kunde sakkunniga reagera på ett för svagt fokus på modern historia 
och samtidshistoria; så här skrev två sakkunniga om Kjell Kumliens 
lärobok i historia:

[Lärobokens] inledande parti, om forntiden och medeltiden, har en 
mycket stark prägel av inlevelse och sakkunskap och ger en utomor-
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dentligt sakrik och intressant bild av dessa tidevarvs samhälls- och 
kulturliv. Entusiasmen och sakkunskapen har dock icke helt varit 
till fördel för läroboken. Medan tim- och kursplaner nödvändiggö-
ra en begränsning av det utrymme som ägnas detta parti, har det 
vuxit i denna lärobok.901

Eftersom läroboken verkligen utför ett nyskapande av otvivelaktigt 
värde så är det sannolikt att dess uppförande på läroboksförteck-
ningen nu skulle för lång tid framåt, kanske tjugo år eller mer, i ett 
stort antal gymnasier i landet konservera en lärogång och en under-
visning vad medeltiden beträffar, som sannolikt endast i obetydlig 
omfattning skulle överensstämma med nu gällande kursplan.902

De sakkunniga var rädda att en lärobok som fokuserade för mycket på 
en period som enligt kursplanen skulle läsas mindre, skulle konservera 
ett äldre sätt att undervisa historia, speciellt som ett godkännande 
skulle vara svårt att upphäva. Dessutom hade godkända läroböcker 
en tendens att påverka andra läroböcker genom att författare till 
liknande läroböcker kunde använda tidigare godkända läroböck-
er som argument i diskussioner med nämnden. Kritiken i citaten 
ovan gällde uteslutande bokens kronologiska fokus – ingen av de 
sakkunniga ifrågasatte dess sakinnehåll eller perspektiv. Detta var 
ytterligare en utmaning mot den traditionella diskursen: mer fokus 
på modern historia krävdes i styrdokument och statlig granskning.903

Med början på 1960-talet poängterade kursplanerna för historia ett 
än större skifte mot mer samtidshistoria,904 och det slog igenom i att 
läroböckerna omdisponerade sitt stoff. När äldre läroböcker granska-
des på 1960-talet togs detta ibland upp som en tydlig förändring och 
överlag gillades det av de sakkunniga: ”På bekostnad av äldre partier 
har man tillgodosett främst efterkrigstidens historia (kolonialismen, 
de underutvecklade områdenas problem). En dylik förskjutning av 
materialet måste anses vara högst motiverad.”905 När Kumliens lärobok 
skrevs om med nya medförfattare ansåg sakkunniga att nödvändiga 
förändringar i kronologiskt fokus hade gjorts: ”tyngdpunkten [har] 
förlagts till de senaste århundradena, och så att decennierna efter första 
världskriget blivit relativt fylligt behandlade.”906

Även relativt ”traditionsivrande” sakkunniga kunde vara kritiska 
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till vad de upplevde som ett för traditionellt kronologiskt fokus: ”I 
denna lärobok omfattar de sista 100 åren endast omkr 20 sidor. […] 
Något mer borde nämnts t.ex. om folkskolans tillkomst, regenterna 
under de senaste 100 åren samt de två världskrigen.” 907 

De sakkunniga såg gärna dagsaktuellt stoff i läroböckerna, vilket 
enligt skrivningar i läroplanerna borde underlätta att sätta fokus på 
elevernas livsvärld, men de kritiserade ofta det dagsaktuella stoffet, 
exempelvis avsnitt om Vietnamkriget eller Chile på 1970-talet, för 
att inte uppfylla objektivitetskravet. Förlagen kunde också se dessa 
problem. Historieämnets karaktär gick förlorad när ämnet blev för 
dagsaktuellt. En förlagsrepresentant skrev: ”Den moderna histori-
en ställer författarna inför speciella problem, innan perspektiven 
börjat klarna och man har fått en viss distans till ämnet. Säkert är 
i varje fall att historieboken inte får vara en årskrönika med det för 
ögonblicket aktuella som dominerande stoff.”908

Här framkommer en syn på historieämnet som ett ämne som 
krävde perspektiv och tid för att kunna fungera utifrån de särskilda 
ämnesmässiga förutsättningar som ämnet ansågs ha. Att analysera 
historia sågs som något annat än att analysera dagsaktuella händelser. 
Det satte fokuseringen på elevernas livsvärld och historieämnets mer 
historiografiska karaktär i ett visst motsatsförhållande till varandra. 
För att ge någon form av historisk bakgrund till dagens problem fö-
rekom att läroboksförfattare enligt sakkunniga åkte expresståg genom 
historien för att snabbt komma fram till de dagsaktuella händelser 
som eleverna påstods kunna identifiera sig med. Ett exempel från 
början av 1990-talet: ”Japan moderniseras i rekordfart. På några 
rader avskaffas feodalväsende, införs en modern armé, byggs skolor, 
universitet och järnvägar. Banker inrättas, förvaltningen moderni-
seras och vips är Japan en modern stormakt. […] Vilket värde har 
så abstrakta och knapphändiga framställningar?”909

Strävan att anknyta till elevernas erfarenheter och livsvärld mena-
de vissa sakkunniga ledde till ett rent ohistoriskt angreppssätt och i 
någon mån kunde det tillvägagångssättet betraktas som stående i ett 
motsatsförhållande till innebörden i new history, något som också har 
påpekats i tidigare forskning internationellt.910 Omförhandlingen 
av historieämnet tycktes dragit åt två olika håll och så gjorde även 
läro- och kursplaner. Att gifta samman dessa diskurser blev svårt.
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Krigshistoria och fokusering på andra världskriget
Redan 1919 års undervisningsplan för folkskolan förordade att 
historieundervisningen skulle lägga tyngdpunkten på ”den fredliga 
odlingen” och skildra krigen med fokus på det lidande de orsakade, 
och intresset för dessa frågor förnyades i anslutning till att 1955 års 
undervisningsplan antogs. Skrivningen i planen var närmast identisk 
med den från 1919,911 men läromedelsgranskningens sakkunniga 
förefaller i större utsträckning ha betonat att detta skulle avspeg-
las i läroböckerna vid mitten av 1950-talet, som om det var något 
som tillkommit: ”Den fredliga odlingen, toleransen, förståelsen för 
gångna tiders tänkesätt, fredstanken har författarna lyckats få med 
på ett utmärkt sätt.”912 Detsamma gäller hur de sakkunniga såg på 
integreringen av svenskt och allmänhistoriskt stoff. Både undervis-
ningsplanen från 1919 och den från 1955 säger att historieämnet 
ska utgöras av en återblick på svensk historia sammanvävd med den 
allmänna historien.913 Ändå accentuerades dessa aspekter från 1955, 
som om även det var något nytt i Upl 55.

Denna skevhet i synen på vad som var nytt i undervisningspla-
nen från 1955 angående historieundervisningen fanns även i den 
allmänna debatten om skolan. Adolf Söderlund skrev i Pedagogisk 
tidskrift 1959: ”Den forna historieundervisningens skildringar av 
regenterna och de märkligaste tilldragelserna, kanske speciellt de 
krigiska, skall nu ersättas med ’den fredliga odlingens och samhälls-
ordningens utveckling genom tiderna’.”914 Den mening som Söder-
lund citerade ur Upl 55 var dock identisk med den första meningen 
i anvisningarna för historieämnet från 1919, men Söderlund ansåg 
att något som hade varit grundläggande för historieundervisning-
en (enligt styrdokumenten) i 40 år var något nytt som ersatte en 
gammal undervisning i historia. Kanske visar detta hur långt före 
sin tid undervisningsplanen för folkskolan från 1919 var, men det 
visar även hur dåligt genomslag styrdokument för skolan ibland 
har, om de inte bekräftar rådande världsbild hos de lärare som ska 
göra verklighet av den.

Ingela Nilsson har studerat synen på historieundervisningen inom 
mellankrigstidens svenska fredsrörelse och visat att en antimilitaris-
tisk motberättelse växte samman med nationalismen till något som 
skulle kunna kallas patriotisk pacifism.915 En likartad utveckling 
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skedde i Frankrike och usa.916 Mellankrigstidens stora diskussioner 
om behovet av både antimilitaristisk och patriotisk undervisning 
avspeglade sig i de läroboksrevisioner som Nordens folkskollärar-
föreningar och föreningarna Norden genomförde.917

De diskussioner om krigshistoriens roll som fördes under mellan-
krigstiden och fortsatte vid antagandet av den nya undervisnings-
planen för folkskolan 1955 förefaller inte ha varit särskilt märkbara 
inom ramen för statens förhandsgranskning. Någon enstaka gång 
nämndes i behandlingen av ett ärende att en lärobok eller bredvid-
läsningsmaterial fokuserade för mycket på krigen,918 men i stort 
sett tog inte diskussionen om krigshistorien någon stor plats när 
läroboksnämndens arbete startade på allvar efter andra världskriget. 
Däremot återkom denna diskussion på 1980-talet i anknytning till 
en förnyad diskussion om fredsfostran kopplad till 1980 års läroplan 
för grundskolan, och då rörde den kanske främst det stora utrym-
me som andra världskriget bereddes i de flesta läroböcker.919 Precis 
som under mellankrigstiden framhölls på 1980-talet att knepet att 
använda krigsskildringar för att ge historieämnet spänning och där-
med skapa eller underhålla ett intresse främst fungerade på – och 
var riktat mot – pojkar.920

Den tunga fokuseringen på andra världskriget kan sägas vara en 
produkt av 1970-talet. En sakkunnig använde under detta decennium 
särskilt två kriterier vid granskningen av läromedel för grundsko-
lan: hur läromedlet behandlade nazismens uppkomst och i vilken 
utsträckning det anlade ett icke-europeiskt och icke-amerikanskt 
perspektiv.921 Kriterierna kan ses som tecken i tiden vid början av 
1970-talet. Betoningen på senare tiders historia hade gjort andra 
världskriget till huvudsak och ett större mått av moraliska ställ-
ningstaganden i historieforskningen hade lett till att nazisternas 
maktövertagande hamnade i centrum.922 Båda dessa faktorer kan 
också tänkas ha legat bakom det ökade fokuset på icke-västerländsk 
historia och de forna kolonierna.

Angående det nazistiska maktövertagandet önskade den sakkun-
nige att beskrivningen av mellankrigstiden skulle ge eleverna ”en 
föreställningsram, som binder samman 1:a världskriget med mel-
lankrigstiden och 2:a världskriget och som binder samman män-
niskornas socioekonomiska villkor med ideologier och den politiska 
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maktkampen mellan stormakterna”.923 Han ansåg att skildringen av 
andra världskriget alldeles för ofta accentuerade krigsförloppet på ett 
sätt som påminde om äldre tiders historieskrivning, där kriget var 
spännande och målet att ”krossa Hitler” blev huvudfokus. I stället 
förespråkade han att krigets effekter skulle skildras, och genom ett 
sådant förhållningssätt till själva kriget också komma in i en icke-eu-
ropeisk beskrivning av efterkrigstiden: ”de engelska, franska, och 
holländska imperiernas sönderfall och de färgade folkens frigörelse”.924

Under 1970-talet var de sakkunniga däremot inte generellt sett 
intresserade av att moralisera över den svenska regeringens politik 
under andra världskriget. ”Småstatsrealitetsberättelsen” ansågs inte 
bara tillfredsställande, den efterfrågades där den saknades: ”Eleven 
får inte det riktiga perspektivet klart för sig: den lilla småstaten som 
inrättar sin politik efter stormakternas styrkeförhållanden och efter 
växlingarna i krigskonjunkturen.”925 Sveriges förhållande till national-
socialismen kom in som ett spår i slutet av undersökningsperioden, 
i linje med den svenska debatten om kriget och ”vårt eget” ansvar: 
”Hur man reagerade i Sverige beträffande nationalsocialisternas 
behandling av judarna beröres ej. Detta är en svår brist.”926

Förintelsen började under 1970-talet hamna i fokus för beskriv-
ningar av vad historieämnet borde försöka åstadkomma i moraliska 
frågor. Framför allt kunde behovet av att beskriva det som många 
läroboksförfattare nog ansåg var obeskrivbart lyftas fram:

Författaren har en halv sida om judeförföljelserna och slutar med 
”Den bestialitet, med vilken offren behandlades före sin död, trotsar 
all beskrivning.” – Jag tror att eleverna själva kan påpeka att det 
finns många beskrivningar av grymheterna och jag tycker att dessa 
självklart skall beskrivas.927

Läroböckernas beskrivningar av krig och det upplevda behovet av 
att också skildra ”krigets vanvett” hade varit föremål för mycket 
diskussioner efter första världskriget, och ett sätt att beskriva krigen 
mer negativt hade fått ett visst, men begränsat genomslag i läro-
böcker.928 I samband med att moraliska frågor fick större betydelse 
inom historieforskningen fick negativa krigsbeskrivningar förnyad 
uppmärksamhet, men i 1970-talets objektivitetsvurm sågs de ibland 
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inte som helt och hållet önskvärda: ”Författaren har undvikit värde-
laddade ord och uttryck. När han någon gång kommit med värde-
ringar, […] där han talar om ’krigets vanvett’ och ’krigets vansinne’, 
kan det vara motiverat.”929 Moraliserandet gick dock längre och i 
början av 1990-talet anmärkte sakkunniga dels på att det morali-
serades för mycket, dels på att en sorts heroiserande beskrivning av 
kampen för demokrati kunde motverka den avskräckande effekten 
av krigsbeskrivningarna:

Krigsskildringarna bör verka avskräckande för kriget utan att vara 
alltför tydligt moraliserande. Världskrigen och särskilt de två senaste 
finsk-ryska krigen aktualiserar detta problem. Här finns passager 
som heroiserar kriget, exempelvis bilderna på […] de tappra fin-
ska soldaterna, […] sovjetflaggan hissas över ruinerna, […] inga 
människor syns delta i kriget.930

Det går att tolka den kronologiska förändringen av historieunder-
visningen – mot mer modern historia – som ett symptom på andra 
förändringar i konceptionen av historieundervisningen. De diskursiva 
utmaningar som den ”traditionella” nationalistiska historieskrivning-
en hade utsatts för under årtiondena efter andra världskriget gav 
förutsättningar för en ny kronologisk fokusering. Att internationell 
historia, baserad i elevernas eget intresse och den historia de mötte i 
sin vardag, fick större utrymme föranledde ett större fokus på sam-
tidshistoria. Den materialistiska diskursens utmaning föranledde ett 
större fokus på industrialiseringsepoken. Den demokratiska diskur-
sens utmaning föranledde ett större fokus på 1800- och 1900-talens 
politiska utveckling. Större utrymme för moraliska frågor föranledde 
ett större fokus på andra världskriget. Sammantaget ledde dessa ut-
maningar till en historieundervisning som fokuserade på de senaste 
200 åren. Från medeltiden och tidigmodern tid fanns allt mindre att 
hämta för att bibringa eleverna de kunskaper i historia som ansågs 
viktiga under andra halvan av 1900-talet.
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Sammanfattning – omförhandlingen 
av historiens fokus, mening och drivkrafter

I det här kapitlet har jag tagit upp fem aspekter av omförhandlingen av 
historiens fokus, mening och drivkrafter: en materialistisk utmaning, 
tydliggörandet av internationella perspektiv, fostran till demokrati, 
historiografiska inslag och förändringen av stoffets strukturering.

Begreppsparet ”tradition–modernitet” var mycket framträdande 
i alla dessa aspekter. Den traditionella läroboken sågs i stor utsträck-
ning som föråldrad, även om den också försvarades till och från. Nya 
fräscha grepp, och en därmed behäftad modernitet, såg däremot de 
flesta inom den statliga granskningen positivt på.

Övergången från företrädesvis idealistiska förklaringar till mate-
riella ackompanjerades av mindre fokus på politisk historia och mer 
på ekonomisk och social historia. De internationella perspektiven 
tillkom delvis som en parallell historia, och både läroboksförfatta-
re och lärobokssakkunniga hade svårt att hitta en väg fram till en 
integrerad historia. De nordiska och svenska narrativen hade en 
inneboende kausal logik, som skulle brytas vid integrering med en 
allmän europeisk historia eller en global historia. Detta problem 
löstes inte genom nya narrativ utan mer genom ett ifrågasättande 
av narrativet i sig, med större fokus på historiografiska spörsmål och 
kritiskt tänkande, så att historien sågs mer som en tankekonstruk-
tion och mindre som en given samling objektiva fakta av vilka det 
gick att bygga sammanhängande narrativ. Här fanns dock en tydlig 
motsättning mellan vad som idag brukar benämnas en anglosax-
isk tradition med fokus på historiografiska kunskaper och en tysk 
tradition med fokus på elevens livsvärld och historiska orientering.

Gällande det demokratiska uppdraget fanns en liknande mot-
sättning mellan kravet på objektivitet och kravet på demokratisk 
fostran. Demokratidiskursen kan sägas ha varit delad i en liberal re-
presentationsdiskurs och en socialistisk jämlikhetsdiskurs, som stod 
i motsättning till varandra och gav två väldigt olika beskrivningar 
av historien om exempelvis kalla kriget. Inom jämlikhetsdiskursen 
fokuserades ekonomiska orättvisor och inom representationsdiskur-
sen fokuserades det politiska styrelsesättet. Detta ledde till mycket 
olika läroböcker när det gällde demokratifrågor, och väldigt olika 
sakkunnigutlåtanden.
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Utmaningar mot ”traditionella” läroböcker gav ett nytt krono-
logiskt fokus. Med kraven på demokratisk fostran och koppling 
till elevens livsvärld blev nutidshistorien ett mycket större inslag i 
historieskrivningen. Ett större intresse för moraliska frågor inom 
historievetenskapen tillsammans med den demokratiska diskursens 
utmaning gjorde att fokus kom att hamna på andra världskriget i 
allt större utsträckning. Mellankrigstidens krav på fredsfostran åter-
aktualiserades på 1980-talet.
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kapitel 7

Sammanfattande slutsatser

Syftet med denna bok har varit att kartlägga den statliga förhands-
granskningen av läromedel som en arena för förhandlingen av skolans 
innehåll i allmänhet och den identitetsproducerande historieunder-
visningen i synnerhet. Begreppet förhandling ska i sammanhanget 
förstås som ett analytiskt verktyg för att synliggöra den komplexa 
struktur av positioner och relationer som av olika aktörer nyttjas 
för att påverka förståelsen av och den officiella kunskapen om ett 
visst fenomen. En historiekulturell förhandling förändrar inte bara 
synen på vad som är viktig historia utan även de positioner utifrån 
vilka olika parter förhandlar. Genom att bli en del av den officiella 
historien kan en grupp få en bättre position i förhandlingen om 
historien.

Jag har utsatt läromedlens diskursordning för en kritisk diskurs-
analys och försökt utröna vilka diskurser som stod emot varandra 
och vad de olika diskursiva utmaningarna mot rådande hegemo-
ni innebar för historiekulturell förändring och omförhandling. 
Historiekulturer förstås i den här studien som olika sätt att kon-
ceptualisera historia beroende av kulturellt sammanhang och för-
medlingen av de berättelser denna konceptualisering ger upphov 
till via olika kanaler, exempelvis läroböcker i historia. En historie-
kultur inbegriper ideologi (politisk dimension), vetande (kognitiv 
dimension) och estetik (estetisk dimension). Dessa dimensioner 
är ständigt närvarande i alla historiekulturella yttringar; det finns 
alltid en vilja (politisk dimension), ett sanningsanspråk (kognitiv 
dimension) och ett estetiskt uttryck (estetisk dimension) i en ut-
saga om historien. Genom att analysera konceptuella metaforer – 
metaforbegrepp som ger upphov till hela förståelsesystem genom 
att något konkret får representera något abstrakt – har jag försökt 
kartlägga mer djupgående delar av historiekulturen och vad som 
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ligger bakom hur vi förstår historia (diskursen om det förflutna) 
och dess relation till det förflutna självt.

Om förhandlingen inom den statliga förhandsgranskningen har 
gällt hur den historia som beslutats i kursplaner ska realiseras i läro-
böcker, eller om förhandlingen om vilken historia som ska förmedlas 
och varför fortsatte inom ramen för verksamheten, har varit en öppen 
fråga i studien. Det stod dock klart redan i det första empiriska ka-
pitlet att den statliga styrningen av läroplanen inte gav staten något 
större inflytande över läroböckerna. Talet om läromed len var inte 
entydigt, utan läromedelsgranskningen utgjorde en fortsättning på 
förhandlingen om hur historieundervisning skulle gå till. Det har 
varit tydligt i alla bokens kapitel. Hela bredden av historien – vad 
den innebär; vilken mening den förmedlar; hur den förhåller sig 
till det förflutna, till Sverige, till världen, till moral och politik – 
har förhandlats inom ramen för läromedelsgranskningen. Det är 
möjligt att påstå att granskarna därmed gick utöver sitt mandat och 
förde fram åsikter om vad historia var bra för och hur den skulle 
förmedlas. Så här i efterhand anser jag nog att det är mer intressant 
att närma sig frågan om huruvida förhandlingen fortsatte med en 
omvänd undran: Hur skulle de ha kunnat låta bli?

Historia är ett meningsskapande ämne som alltid är för någon, 
alltid ska visa något av betydelse i samtiden genom att peka på vissa 
lärdomar och inte på andra. Är det möjligt för en granskare av ett 
historiskt narrativ (en lärobok) att endast bedöma hur detta narra-
tiv stämmer överens med hur det bör se ut enligt ett förkortat och 
schematiserat narrativ (kursplanen)? Svaret på frågan ter sig efter 
denna långa genomgång av granskningsverksamheten vara tämli-
gen enkelt: nej, det är inte möjligt. Dessutom ingick en del andra 
uppgifter i granskarnas uppdrag, som att bedöma objektivitet, inte 
enbart i förhållande till kursplanens skrivningar utan också i förhål-
lande till verkligheten utanför läroplanen, alternativt i förhållande 
till ett på förhand bestämt spektrum av möjliga uppfattningar. Det 
öppnade för diskussioner om vad som var objektivt, vad som var 
neutralt mellan vilka ytterligheter och hur denna objektivitet skulle 
förverkligas i läroböcker för skolan.
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Förhandlingens fyra teman
Jag har identifierat fyra teman i den förhandling som försiggick inom 
ramen för den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel, 
och jag presenterade dem i fyra empiriska kapitel: ”Historieläro-
böckerna i skolkontexten” (kapitel 3), ”Historievetenskap och läro-
böcker” (4), ”Historiens huvudpersoner” (5) samt ”Historiens fokus, 
mening och drivkrafter” (6). Dessa teman kan brytas ner i ett antal 
mer specifika, som överlappar varandra i betydande utsträckning. 
De två första empiriska kapitlen behandlade olika kontexter som 
påverkade förhandlingen av historien inom ramen för den statliga 
förhandsgranskningen. De två sista empiriska kapitlen behandlade 
förhandlingen av historiens innehåll.

I relation till den skolpolitiska kontexten kom diskussionen inom 
den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel att handla 
främst om de nya skolformer som infördes under 1950- och 1960-ta-
len och om den nya elevroll som sakkunniga och läromedelsförfattare 
kunde se beskriven i de flesta skolpolitiska dokument från och med 
1946 års skolkommissions betänkande.

De nya skolformerna gav upphov till större ifrågasättanden och en 
större utrensning av läromedel än vad något annat tema för diskus-
sionerna gjorde under perioden. När äldre läromedel tidigare hade 
diskuterats hade det främst gällt små justeringar och ifrågasättanden 
som inte gällde läromedlens duglighet i undervisningen. Före de stora 
skolreformerna var lärobokstraditionen väl sedd och de ”beprövade” 
läromedlen sågs i någon mån som den standard som nyare läromedel 
mättes emot. Ännu i slutet av 1950-talet fick exempelvis Odhners 
och Grimbergs läroböcker, vars grundtexter då var 40–90 år gamla, 
positiv kritik av sakkunniga för sitt innehåll och sina medryckande 
beskrivningar av historien. I och med lanseringen av grundskolan 
kom dock dessa läroböcker att ses som föråldrade. Det berodde inte så 
mycket på hur de var skrivna (”traditionella”, nationalistiskt anstrukna 
narrativ) utan mer om att nya stadieindelningar och delvis krav på 
mer modern historia gjorde det omöjligt att behålla de narrativ som 
dessa böcker i grunden var uppbyggda kring, mest av kronologiska 
skäl. Att splittra upp berättelsen i nya kapitel för att passa för den nya 
grundskolans mellanstadium och högstadium var inte genomförbart 
utan så omfattande omskrivningar att det vore meningslöst att behålla 
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de sedan länge döda ursprungsförfattarnas namn på bokomslagen. 
Dessutom innebar de nya skolformernas kursplaner för historia att den 
berättande formen för läromedlen i historia övergavs, vilket hängde 
samman med den nya elevroll som lanserades mer tydligt efter andra 
världskriget. Att de sedan länge mycket välanvända läroböckerna 
försvann ur skolan berodde alltså inte bara på förändringar inom his-
toriekulturen, där en ny mening med ämnet hade förhandlats fram, 
utan kanske främst på långtgående förändringar i den skolkontext 
där historieundervisningen skulle äga rum.

Den nya elevroll som förespråkades allt mer under efterkrigsti-
den och fram till 1970-talet lyfte fram eleven som självständig och 
läraren som mer passiv, vilket ställde krav på att läromedlen var 
mer självgående och tillhandahöll uppgifter som eleverna kunde 
lösa utan att läraren behövde styra inriktningen på arbetet. Det var 
inte längre lika eftersträvansvärt att läromedlen presenterade ett 
sammanhållet narrativ. I stället lanserades läromedel med mycket 
arbetsuppgifter och hänvisningar till bredvidläsning. Läromedlen 
splittrades i många delar, särskilt efter att 1969 års läroplan för 
grundskolan hade föreskrivit att de olika skolämnena skulle läsas i 
sammanhållna arbetsområden. Denna förändring gav upphov till 
två spår i förhandsgranskningen av läromedel. Det första spåret 
pekade på att förlagen måste framställa läromedelsdelar som lärare 
fritt kunde välja mellan, så att lärarna inte skulle låsas vid ett särskilt 
läromedelspaket – mindre styrning från läromedlens sida och större 
valfrihet för lärare och elever att själva sätta ihop sin historiekurs 
baserat på läroplanens och kursplanens krav. Det andra spåret pekade 
på att läromedelspaket likt läroböcker måste hålla ihop. För att ett 
läromedelspaket (bestående av en mängd delar som faktatexter, ar-
betsmaterial, film och ljudband) skulle kunna godkännas skulle det 
enligt detta spår i förhandlingen innehålla hela kursen och egentligen 
vara ett traditionellt läromedel uppdelat i flera delar. Tillsammans 
med kravet på självgående läromedel pekade detta spår mot en större 
läromedelsstyrning av undervisningen; när väl läromedelspaketet 
var valt skulle det styra hela undervisningen. Ett läromedelspaket 
som innehöll hela kursen skulle vara självgående när det väl satts i 
elevernas händer, vilket i princip gjorde läromedlen till den yttersta 
styrningsmekanismen i historieundervisningen.
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I diskussionen om arbetsuppgifter i en skola där eleverna var mer 
självständiga kom läromedelsgranskningens sakkunniga att kon-
struera tre typer av elever: de studiemotiverade, de studiesvaga och 
underförstått de ”normala” däremellan. De sakkunniga upplevde 
att läroboksförfattarna i sin konstruktion av skolämnets helhet bara 
beaktade vad de studiemotiverade kunde tänkas vara intresserade av 
och vad de skulle klara av. De sakkunniga ansåg sig ofta stå på de 
svagpresterande elevernas sida med sina krav på enklare uppgifter. 
Den sammanlagda konstruktionen av ämnet blev delvis riktad åt 
två olika håll: ett närmast läromedelsfritt ämne där studiemotive-
rade elever ”gjorde” historia och ett ämne där läroboken helt och 
hållet styrde och där studiesvaga elever memorerade det som stod 
i läroboken.

I kapitel 4 fokuserade jag på relationen mellan historievetenskap 
och historieläroböcker och hur denna relation framställdes i sakkun-
nigutlåtanden. Kopplingen mellan historievetenskapen (i bestämd 
form) och läroböckerna i historia konstruerades i stor utsträckning 
i anslutning till den konceptuella metaforen kunskap är ett flö-
de, så att den koncentrerade och djupa kunskapen bland forskarna 
på universiteten (källan) ”sipprade ner” till skolan. Kunskapen var 
enligt den konceptuella metaforen densamma, bara djupare och 
mer koncentrerad högre upp och fläckvis sipprande med en droppe 
här och en droppe där längre ner i kunskapshierarkin. Konceptu-
aliseringen förändrades inte, men andra delar av den akademiska 
kunskapen lyftes från och med 1970-talet när skolämnets fokus på 
innehållsliga kunskaper om det förflutna förbyttes mot metodiska 
kunskaper angående hur historisk kunskap framställs. Även denna 
kunskap ansågs vara densamma som den som fanns och skapades 
inom akademin, men den skulle sippra ner till skolan från det dju-
pare flödet längre upp i hierarkin. Detta sätt att konceptualisera 
historiekunskaper förnekar att andra typer av kunskaper i historia 
kan vara viktiga i skolan. Det leder till en akademisk historia i sko-
lan, bara grundare och mindre nyansrik och vidkänner på sätt och 
vis inte en livsvärldsorienterad historieundervisning där elevernas 
egna frågor till historien står i fokus.

Med 1965 års läroplan för den nya gymnasieskolan infördes en 
ämnesövergripande idéhistorisk kurs på gymnasiet. Det gav upphov 
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till ett uttryckligt gränsdragningsarbete kopplat till motsättningar 
mellan företrädare för det akademiska ämnet idé- och lärdomshisto-
ria och företrädare för olika naturvetenskaper. Eftersom de utredare 
som ville ha en övergripande idéhistorisk kurs kopplad till flera olika 
skolämnen särskilt efterlyste de naturvetenskapliga ämnenas historia, 
kom denna gränsdragningsdiskussion att utspela sig inom ramen för 
den statliga förhandsgranskningen av läromedel. Debatten gällde 
vem som skulle skriva en lärobok för ett sådant ämne: naturvetare 
som kunde naturvetenskapens historia eller humanister som kunde 
naturvetenskapens historia. Mer än i någon annan diskussion ställdes 
relationen mellan ett universitetsämne och ett skolämne i centrum. 
Att de var beroende av varandra för att ge intryck av att förmedla 
vad som i ett givet samhälle anses vara legitim eller officiell kunskap 
var närmast övertydligt i debatten.

Relationen mellan historieforskning och historieläroböcker lyftes 
också fram som problematisk i samband med ett större genomslag 
för den ”moderna” historieforskningen, som enligt sina egna före-
språkare vände upp och ner på äldre ”traditionella” uppfattningar 
om historia. Hur denna ”nya” historieforskning skulle förhandlas 
in i den officiella kunskapen och läroböckerna i skolan kom att bli 
en långvarig diskussion inom den statliga förhandsgranskningen av 
historieläromedel. Främst gällde frågan huruvida de nya forsknings-
resultaten var ”säkra” när de gjorde upp med ”gamla” sanningar.

I debatten om historieforskning och historieläromedel fanns en 
tydlig spänning mellan historiekulturens kognitiva och estetiska 
dimensioner, mellan vad som ansågs vara sant och hur detta kunde 
förmedlas till eleverna i historieundervisningen. Ett problem var 
att elever förutsattes känna till den äldre historieskrivning som de 
nya rönen motsade.

Kontroversiella historiska kunskaper och uppfattningar bland 
historiker blev snarast en tillgång för författarna när historieläro-
böckerna från 1970-talet i större utsträckning erkände och beja-
kade glappet mellan det förflutna och historien. Läroböcker med 
uppbrutna narrativ som snarare handlade om att visa att historia 
var en tankekonstruktion än om att berätta en historia, behövde 
kontroverser för att illustrera att historiker kunde komma fram till 
olika förklaringar av historiska fenomen.
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Även historiens huvudpersoner omförhandlades under efter-
krigstiden, vilket var temat för kapitel 5. Från att personer ur den 
politiska historien, kungar och drottningar, hade varit historiens 
självklara huvudpersoner övertog större kollektiv denna roll som 
följd av främst en materialistisk utmaning. Det plastiska begreppet 
”folk” blev dock i stor utsträckning etnifierat in i en nationalistisk 
diskurs och det folk som läroböckerna handlade om var ett etniskt 
folk. Detta kan kopplas till pedagogiska försök att sätta eleverna 
i kontakt med läroboksnarrativet genom att tala om ett ”vi”. När 
detta ”vi” förlades långt tillbaka i historien (bronsåldern eller till 
och med stenåldern) kunde inget annat än ett etniskt folk vara re-
ferensen, då medborgarskap och stater inte existerade. Projiceringen 
av ett nationellt folk långt tillbaka i tiden förutsatte den konceptu-
ella metaforen nationen är en behållare. Inuti denna behållare 
fanns det folk som hade bebott det geografiska område som nu var 
Sverige. De diskursiva utmaningarna mot den nationella koncep-
tionen av historien förändrade till en början inte denna konceptu-
ella metafor. I stället konvergerade de utmanande diskurserna med 
den nationalistiska diskursen via deras interdiskursiva förhållande 
genom begreppet ”folk”.

Det tidiga ifrågasättandet av personskildringar i historien kom 
ofta från läroboksförfattare, och i förhandlingen om hur historien 
skulle gestaltas med ett mindre antal personer kom somliga sakkun-
niga att ifrågasätta att vissa personer ströks och andra lyftes fram, 
många gånger till synes godtyckligt.

På 1980-talet ifrågasattes etnifierandet av nationen och en större 
distans mellan läsaren och personer i historien började efterfrågas, 
i motsats till de tidigare försöken att minska avståndet mellan ele-
ven och de människor som hade levt på samma plats för tusentals 
år sedan. Den konceptuella behållarmetaforen började kanske inte 
ifrågasättas, men behållaren öppnades upp och frågor om migration 
och kulturutbyte fick större plats i diskussionerna. Fortfarande an-
sågs dock det nationella folket vara en mer egentlig kollektiv aktör 
än andra kollektiva aktörer (som borgare eller bönder) genom en 
förlängning av den konceptuella metaforen staten är en organism 
(och därmed en egentlig aktör) till det nationella folket är en 
organism. 
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Den internationella utmaning som blev framträdande på 1960-talet 
medförde mer nyanserade beskrivningar av utomeuropeiska folk, men 
utan att de tillmättes något aktörskap. Detsamma gällde inhemska 
minoriteter, som samer, och även kvinnor. Utförligare och mer ny-
anserade beskrivningar gav inte förutsättningar för aktörskap. Före 
1990-talet var det mycket få läroböcker som överhuvudtaget nämnde 
samerna, och sakkunniga inom den statliga förhandsgranskningen 
hade ifrågasatt detta tillstånd ända sedan 1970-talet. Deras ifråga-
sättanden av undfallenheten att nämna den svenska kolonisationen 
och behandlingen av samer fick dock mycket begränsat genomslag 
i läroböckerna, om ens något.

Kapitel 6 behandlade omförhandlingen av historiens fokus, me-
ning och drivkrafter. Jag konstaterade bland annat att den politiska 
historien, som varit historieundervisningens huvudfokus inom en 
nationalistisk diskurs, utmanades av en materialistisk diskurs. Mer 
ekonomisk och social historia blev den omedelbara konsekvensen. 
I vissa fall kom denna historia att beskrivas som styrande för den 
politiska historien på ett sätt som tidigare inte förekommit.

En internationell utmaning mot de nationella narrativen kom 
att inordnas i läroböckerna som en parallell historia. Det framkom 
i sakkunnigutlåtanden på 1960-talet att det inte var en alltigenom 
lyckad modell, men de sakkunniga hade inga lösningar på proble-
met. Det fanns en konception av historien som bestående av två 
parallella berättelser: en allmän historia och en svensk eller nordisk 
historia. De inneboende kausala sambanden i de båda berättelserna 
gjorde det svårt att integrera dem. Den deiktiska markören ”vår” 
fick i viss mån en förändrad konception inom historia i slutet av 
1950-talet: ”vår historia” hade tidigare betytt ”svensk historia” men 
kom att i ökande grad betyda ”mänsklighetens historia” i enlighet 
med internationella riktlinjer från främst Unesco.

Problemet med de skilda narrativen för svensk och allmän his-
toria löstes på sätt och vis genom att själva den narrativa lärobo-
ken ifrågasattes. Ett större fokus på historiografi blev följden av 
en förändrad syn på vad historieundervisning skulle ge för typ av 
kunskaper. Historia uppfattades från slutet av 1960-talet mer som 
en tankekonstruktion och mindre som ett givet narrativ med inne-
boende mening. Samtidigt apostroferades vikten av att anknyta 
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historieundervisningen till elevernas livsvärld för att de skulle kunna 
se sig själva i historien och uppleva den som meningsfull. Elevernas 
eget arbete med historia var förankrat både i det akademiska ämnet 
– det var det akademiska ämnets regler för hur historia skulle tolkas 
som var grunden för arbetet – och i deras egen livsvärld – eleverna 
skulle agera som medförhandlare till historien och dess mening 
genom att koppla den till sig själva. Motsättningen mellan å ena 
sidan fokus på historiografiska kunskaper och kritiskt tänkande och 
å andra sidan fokus på historisk orientering för den enskilda eleven 
känns igen från dagens diskussioner om historieundervisning, även 
om begrepp som ”historiskt tänkande” och ”historiemedvetande” 
inte användes på 1960- och 1970-talen.

Det demokratiska uppdrag som skrevs fram tydligare i läroplanerna 
på 1960-talet påverkade synen på historiens mening i den statliga 
förhandsgranskningen. Här fanns en motsättning mellan kravet på 
objektivitet och demokratisk fostran. Demokratidiskursen var också 
indelad i en liberal representationsdiskurs med tillhörande krav på att 
historieundervisningen skulle fokusera på hur folklig representation 
hade vuxit fram och en socialistisk jämlikhetsdiskurs med fokus på 
ekonomisk ojämlikhet och orättvisor. Denna tudelning av demo-
kratidiskursen föranledde flera förhandlingssituationer angående 
vad det var för demokratibegrepp som skulle ligga till grund för en 
demokratisk fostran. Dikotomin fick långtgående konsekvenser för 
diskussioner om hur kalla kriget skulle beskrivas.

Även kronologiskt kom historien att byta fokus under efterkrigs-
tiden. Den demokratiska utmaningen flyttade fokus från tidigmo-
dern tid till de senaste 200 åren, modern och samtida historia. Ett 
större fokus på moral och demokratifrågor satte andra världskriget i 
centrum för historieundervisningen och beskrivningen av detta krig 
kom att bli en viktig del av förhandlingen om historiens mening 
inom ramen för den statliga förhandsgranskningen.

Spänningarna mellan historiekulturens olika dimensioner i för-
handlingen inom den statliga förhandsgranskningen var kanske 
tydligast mellan den kognitiva dimensionen och den estetiska. Dis-
kussionerna gällde ofta hur historisk exakthet skulle kombineras med 
elevernas möjligheter till förståelse och möjligheter att ta till sig de 
kunskaper som presenterades för dem. I den delade demokratidis-



en av staten godkänd historia

270

kursen fanns också en tydlig spänning mellan främst den politiska 
och den estetiska dimensionen.

Diskussionerna inom ramen för den statliga förhandsgranskningen 
avslöjar att ämnesdidaktikens och den övergripande utbildningskon-
ceptionens diskursiva kamper liknade varandra. Även om debatterna 
såg olika ut och av tidigare forskning (och av mig) har beskrivits 
med begrepp som är specifika för respektive arena är det tydligt att 
debatterna hade likartad grund. Förhandlingar om elevens roll i un-
dervisningen och om skolämnets relation till det akademiska ämnet 
har både övergripande utbildningsfilosofiska element och ämnesdi-
daktiska. De kan beskrivas som en del av både en ämnesdidaktisk 
förhandling och en övergripande utbildningsfilosofisk förhandling.

De konceptuella metaforer jag har identifierat som mest fram-
trädande i förhandlingen om historien inom den statliga förhands-
granskningen förändrades egentligen inte mer än på ytan. Djupare 
konceptioner blev kvar och kan förklara de mycket långsamma 
förändringarna och att förhandlingar fortgick under flera decennier.

Förhandlingens kronologi
Jag har i de empiriska kapitlen uppehållit mig ganska mycket vid 
1950-, 1960- och 1970-talen. Att omförhandlingen av historieämnet 
var som mest intensiv under dessa decennier är en rimlig tolkning. 
Många av de diskussioner jag har uppehållit mig vid uppstod på 
1950- och 1960-talen, som en konsekvens av en mängd utmaning-
ar mot den rådande nationalistiska diskursen. Dessa diskussioner 
ebbade i någon mån ut under 1980-talet, vilket antyder att det var 
under mitten av perioden som omförhandlingarna var som mest 
framträdande och transformationerna var tydligast. Detta stämmer 
väl överens med tidigare forskning angående historieämnet.

De stora förändringar som annonserades i och med 1946 års 
skolkommissions betänkande påverkade diskussionerna i förhands-
granskningen av läromedel redan i slutet av 1940-talet, men de stora 
förändringarna i läro- och kursplaner kom inte förrän under perioden 
1955–1965. De förhandlingar som de diskursiva utmaningarna förde 
med sig blev utdragna, inte bara under denna långa reformperiod, 
utan de fortsatte inom den statliga läromedelsgranskningen. I princip 
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alla stora förändringar som ägde rum under perioden, alla diskursiva 
utmaningar inom ramen för diskursordningen, mötte motstånd från 
endera sakkunniga inom den statliga förhandsgranskningen eller 
läroboksförfattare och -förlag. Min studie stödjer tidigare forskning 
på området angående vad som förändrades under efterkrigstiden, 
men de flesta av dessa förändringar mötte starkt motstånd i någon 
form, motstånd som blev särskilt tydligt i den statliga förhands-
granskningen och som kanske inte syns i andra källor. Utifrån den 
här studien går det inte att peka ut en enda ”vändpunkt”, i stället 
förefaller alla förändringar vara delar i långsamma processer där 
konflikterna mellan olika konceptualiseringar var många. Att en 
förändring fastslogs i en läroplan innebar inte att den snabbt anam-
mades, vare sig av läroboksförfattare eller av granskare för statens 
räkning. Samma förändringar som syntes i läroplanerna kan ses i 
diskussionerna i läroboksgranskningen, men i granskningen föregrep 
de ofta läroplansförändringarna och fortsatte ibland under flera de-
cennier efter att både läroplaner och läroböcker hade förändrats. De 
blev till långsamma förändringar snarare än snabba förlopp. I vissa 
fall höll sakkunniga emot, i andra fall tvingade de fram förändring.

Sakkunniggranskningen drog åt många olika håll samtidigt, vilket 
kanske har fått till konsekvens att den uppfattats som godtycklig av 
tidigare forskning och av läroboksförfattare. Med långa tidsperspektiv 
och en diskursiv ingång går det dock att se ett antal transformationer 
av diskursordningen, och de är i stor utsträckning koncentrerade 
till 1950-, 1960- och 1970-talen: internationalisering, materialistisk 
utmaning, större fokus på historiografiska spörsmål, övergivandet av 
personskildringar, en ny elevroll och förändrade skolformer.

Det första problem som sakkunniga och läroboksförfattare ställ-
des inför kopplat till en större omförhandling av historieundervis-
ningen var att rensa i persongalleriet och överge personliga dygder 
som grund för en sedelärande historieundervisning. Detta pågick 
från 1940-talet till 1960-talet. Det fördes en mycket lång och delvis 
infekterad debatt om vilka personer som skulle ut ur läroböckerna, 
vilka som skulle få stanna och vilka nya personer som behövdes. En 
samtida utveckling var begränsandet av politisk historia till förmån 
för ekonomisk och social historia. Utmaningen från den materia-
listiska diskursen pågick dock ändå längre, den var ett bestående 
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inslag från slutet av 1940-talet till början av 1990-talet. Från mitten 
av 1950-talet och fram till slutet av 1960-talet pågick debatten om 
internationaliseringen som tydligast. Förändringarna i kronologiskt 
fokus var som mest framträdande under slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet. Diskussionen om kritiskt tänkande och his-
toriografiska inslag var mest framträdande på 1970-talet, med vissa 
preludier under de föregående decennierna.

Den konceptuella behållaren ”nationen” öppnades dock inte för-
rän på 1980-talet, och många moraliska frågor lyftes fram i slutet 
av undersökningsperioden.

Det traditionella och det moderna
Dikotomin ”traditionell–modern” blev synlig när det gällde övergi-
vandet av personligheter i historieundervisningen, övergången från 
politisk till social och ekonomisk historia, internationalisering av 
stoffet samt övergången från lärarcentrerad undervisning till en un-
dervisning baserad på mycket eget elevarbete. Dessutom kopplades 
begreppen till vad som upplevdes som ”modern” historieforskning 
och till frågan om läroböcker anpassade för vad som beskrevs som en 
modern skola kontra läroböcker anpassade för en traditionell skola.

Under decennierna efter andra världskriget betecknade signalordet 
”modern” framåtanda, traditionskritik, rationalism och drömmen 
om en lysande framtid. Begreppet ”modernt” användes under dessa 
decennier närmast uteslutande som betecknande för något positivt 
och framåtsyftande.

Begreppet ”traditionellt” användes vid denna tid däremot både 
i positiv och negativ bemärkelse. I kombination med begrepp som 
”beprövad” eller, när det gällde historievetenskap, ”säker kunskap” 
användes begreppet i positiv bemärkelse. I allt högre utsträckning 
betecknade dock ”traditionell” något negativt eller åtminstone bakåt-
strävande och kanske akterseglat. Under 1950-talet hade fortfarande 
”traditionell” ett visst positivt skimmer i sakkunnigutlåtanden om 
läroböcker. Det gällde främst ”traditionella kunskaper” och ”traditio-
nellt” upplagda läroböcker, som ansågs ha bevisat sin användbarhet. 
Under 1960-talet övergick ”traditionell” till att användas nästan helt 
och hållet i negativ bemärkelse.
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Begreppen ”traditionell” och ”modern” användes inom alla om-
förhandlingar som har diskuterats i den här boken: materialism 
(modernt), singulära narrativ (traditionellt), historiografiska inslag 
i läroböcker (modernt), lärarstyrd undervisning (traditionellt), elev-
aktiv undervisning (modernt), internationalistisk historieskrivning 
(modernt), nationell historieskrivning (traditionellt), ny vetenskap 
(modernt), gammal vetenskap (traditionellt), parallellskola (tra-
ditionellt) samt grundskola och en ny gymnasieskola (modernt).

Över hela linjen stod sakkunniga och läroboksförfattare i en 
förhandlingssituation där något föråldrat och traditionellt skulle 
ersättas med något nytt och modernt. Olika företeelser, exempelvis 
nya forskningsrön eller en ny elevroll, kunde dock betraktas som 
nya i flera decennier, beroende på från vilken position och gentemot 
vilken position som förhandlingen fördes. Det rådde inte konsensus 
om någon av de förändringar som framträder som ett ersättande 
av något gammalt och föråldrat med något nytt och modernt. Alla 
förändringar stötte på motstånd i form av förändringsobenägna 
uttalanden från förlag, författare och sakkunniga.

Konserverande eller utvecklande läromedelsgranskning
Var granskningsverksamheten en del av konserverandet av läro-
bokstraditionen eller var den tvärtom ett sätt att lösa upp den så 
kallade traditionen och främja läroboksutveckling? Hur påverkades 
den diskursordning som läroboksmarknaden utgör av att staten 
förhandsgranskade läroböckerna? Hur såg relationen mellan olika 
diskurser ut i den förhandling där lärobokstraditionen, läroboks-
författares försök att nydana marknaden, förlagens vilja att ta större 
marknadsandelar och de sakkunnigas granskning ingick?

Läroboksmarknaden var – och är – komplicerad och förändringar 
av de narrativ som presenteras i läroböcker är delvis sprungna ur 
komplicerade ställningstaganden. Lärare som väljer läroböcker kan 
förväntas ta hänsyn till en mängd faktorer. En lärare som har ont 
om tid kan vilja använda en lärobok som innebär så lite arbete som 
möjligt. En annan lärare kan leta med ljus och lykta efter en lärobok 
som verkligen utmanar ”lärobokstraditionen”, som ger något nytt. 
Ytterligare en annan lärare kan leta efter en lärobok som följer kurs-
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planen till punkt och pricka. Läroböckernas diskursordning formas 
i dessa komplicerade relationer. Statens läroboksnämnds och dess 
efterföljares verksamhet är bara en ledtråd till diskursordningens 
helhet. Jag hävdar dock att det är en ganska bra ledtråd.

Främjade granskningsverksamheten utvecklandet av nya sätt att 
presentera historia i läroböckerna? Utifrån den undersökning som 
gjorts här får nog svaret bli nekande. I flera fall uttryckte sakkunniga 
att läroböckerna var undermåliga på grund av att de var för ”kon-
ventionella” eller styrda av ”traditionen”. Samtidigt var detta nästan 
aldrig grund för att dessa sakkunniga skulle yrka på att böckerna 
skulle underkännas, i stället kunde de avge positiva slutomdömen 
baserade på att böckerna var ”beprövade”, hade visat sig fungera, 
eller att den förra upplagan av samma lärobok var uppförd på för-
teckningen över godkända läroböcker.

De läroböcker som ifrågasattes så mycket att de inte fördes upp 
på läroboksförteckningen var snarare de som utmanade traditionen 
för mycket. Bristerna i de läroböcker som utmanade traditionen 
blev mer framlyfta som problem. Och de kunde inte falla tillbaka 
på att en tidigare – ”beprövad” – upplaga var uppförd på läroboks-
förteckningen.

Det är dock att gå ett steg för långt att påstå att statlig granskning i 
sig har en konserverande verkan på läroböckerna. Vad som är möjligt 
att se är att den läroboksgranskning som utfördes i Sverige under 
andra halvan av 1900-talet förmodligen inte utgjorde en pådrivare 
för förändring av historieläroböcker generellt, sett över hela perio-
den. Det innebär inte att statlig granskning är mer konserverande 
än det helt fria system som nu tillämpas i Sverige och tillämpades 
innan granskningen startade 1938. Den forskning som gjorts har inte 
påvisat någon remarkabel utveckling av läroböckerna i historia efter 
1991. Tvärtom visar undersökning efter undersökning att traditio-
nen består och att vår uppfattning om historien är svår att förändra.

Det är dock mycket möjligt att förändringen mellan 1962 och 
1970 påskyndades av att det fanns en statlig förhandsgranskning. Det 
omedelbara intrycket av hur sakkunniga och Statens läroboksnämnd 
hanterade kraven på nya läromedel till en ny skola i samband med 
de stora skolreformerna på 1960-talet är att de iscensatte en stor 
uppgörelse med ”lärobokstraditionen”.
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Författare kan ha varit rädda för att omarbeta läroböckerna radikalt 
eftersom de då kanske inte skulle bli godkända, och på så sätt kan 
granskningen ha verkat hämmande på läromedelsutvecklingen. En 
del läroboksförfattare som intervjuats i tidigare forskning har berättat 
att de anpassade sitt skrivande till den statliga granskningen, samt 
att de upplevde den som godtycklig. Andra läromedelsförfattare har 
menat att granskningen var helt inriktad på sakfel och att didaktisk 
granskning saknades, åtminstone på 1980-talet.

Det förefaller rimligt, efter att min undersökning lagts till övriga, 
att granskningen verkade hämmande på läromedelsutvecklingen, 
men resultaten från min studie är inte entydiga i den frågan. I vissa 
fall var det uppenbart att utvecklingen hämmades, i andra efterlyste 
granskarna en större diversifiering av läromedelsbeståndet. Dessa ef-
terlysningar var dock inte kopplade till krav på att enskilda läromedel 
skulle förändras, de krav som ställdes på läroböcker för att de skulle 
bli godkända handlade mer om sakfel än om diversifiering. Det kan 
dock inte härledas till problem med statlig förhandsgranskning i sig, 
utan till hur den svenska läromedelsgranskningen var utformad, där 
redan godkända läromedel fick fungera som mallar för hur en lärobok 
skulle se ut. Efter att ha gått igenom en stor del av sakkunnigutlå-
tandena om historieläroböcker från 1980-talet kan jag vederlägga 
att det inte skulle ha funnits någon didaktisk granskning. I princip 
alla utlåtanden från 1980-talet behandlade helheter och didaktiska 
frågor, även om sakfel också påpekades i de flesta fall.

Av de fem modeller av läroboksantagning som historiedidaktikerna 
Maria Repoussi och Nicole Tutiaux-Guillon har identifierat, vilka 
spänner från ingen statlig läroboksgranskning alls till att staten endast 
godkänner en lärobok för varje kurs, har Sverige använt alla typer 
utom den sistnämnda. Före 1938 och efter 1991 fanns i princip ingen 
granskning alls; mellan 1938 och 1974 behövde alla läroböcker som 
användes i skolan vara godkända, men i teorin kunde ett oändligt 
antal läroböcker godkännas för varje kurs; mellan 1974 och 1983 
användes både godkända och icke-godkända böcker i undervisningen 
och mellan 1983 och 1991 rekommenderade staten läroböcker utan 
att sätta godkänd- eller icke-godkänd-stämpel på dem.

Dessa modeller är väldigt allmänna. De tar inte hänsyn till vilka 
krav som ställs på läromedel, vilka kriterier som används för att 
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godkänna eller underkänna dem. Det är stor skillnad mellan en 
statlig granskning som ställer läromedel mot varandra och en som 
ställer läromedel bredvid varandra, som den svenska granskningen 
gjorde oavsett vilken av ovan nämnda modeller som användes. Att 
ställa läromedel bredvid varandra ger förutsättningar att skapa en 
läromedelsflora som är väldigt ensidig, där alla läromedel liknar var-
andra, eftersom författarna kan läsa befintliga godkända läromedel 
för att utröna vad som leder till godkännande. Att ställa dem mot 
varandra innebär tvärtom att nya läroböcker måste skilja sig från 
dem som redan finns, de måste tillföra något till läromedelsfloran. 
En sådan modell skulle definitivt ge olika läromedel, men det skulle 
också ge en väldigt skev marknad där marknadsandelar skulle vara 
mycket beroende av vem som lanserade det första läromedlet efter 
exempelvis en större reform.

Är den fria marknaden bättre på att göra läroboksutgivningen 
mer dynamisk? Jag har inte undersökt det i den här studien, men 
mycket tyder på att den fria marknaden också har mekanismer som 
försvårar en dynamisk läroboksflora. Ett fritt val för lärare som inte 
har tid att göra valet kan också utgöra ett problem. Jag kan bara 
konstatera att kontinuerlig statlig förhandsgranskning kunde verka 
konserverande på läroboksproduktionen. Men granskningen var 
mer effektiv när stora förändringar gjordes i läroplanerna och när 
uppdraget mer tydligt kopplades till överensstämmelse med något 
som uppfattades som nytt: en ny skola eller en ny elevroll. Punktvisa 
statliga ingrepp i marknaden med förnyelse i centrum skulle där-
med kunna få andra effekter än de konserverande som den svenska 
statliga förhandsgranskningen av historieläromedel trots allt fick.

När det gäller historia har frågan om statlig granskning varit 
uppe till diskussion under senare år. Vem som väljer och utvärderar 
läromedel torde vara en grundläggande del av förhandlingen om 
historien. Sedan systemet med statlig förhandsgranskning övergavs 
har lärarna lyfts fram som de som är bäst lämpade att välja rätt lä-
romedel för den grupp elever de undervisar.931 Det förutsätter dock 
att de har tid att utvärdera om läromedlen uppfyller kursplanens och 
deras egna krav.932 Dessutom anser många lärare att de ekonomiska 
ramarna har störst betydelse vid val av läromedel.933

Läroboksförlagen har rimligen ett visst inflytande. Förhållandet 
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mellan vad som erbjuds och vad som efterfrågas är dock svårt att 
klarlägga. När Dagens Nyheter i januari 2015 publicerade en under-
sökning av hur många kvinnor och hur många män som namngavs 
i olika historieläroböcker (det var väldigt få kvinnor) kommenterade 
en förlagsredaktör läroböckernas likriktning och ensidiga perspektiv: 
”Det finns en diskussion på förlaget och vi ger ut ’testballonger’, 
böcker som har andra perspektiv. Men de säljer inte. Vi måste lyssna 
på användarna och lärarna.”934 När frågan dök upp igen på hösten 
2016 menade ordföranden för Lärarnas riksförbund att det främst 
är förlagen som har ansvaret och att lärarnas tid helt enkelt inte 
räcker till för att de ska kunna styra som konsumenter.935 Här finns 
uppenbart ett problem som hänger samman med förväntningar på 
en historielärobok kontra utvecklingen av kursplaner för historie-
ämnet. Om lärarna i sin egenskap av konsumenter ska bestämma 
innehållet i läroböckerna och samtidigt inte har tid att utvärdera 
läromedel, finns dåliga förutsättningar för att förändringar i läro- 
och kursplaner snabbt ska slå igenom i läroböckerna.

En poäng med en statlig granskning av läromedel kunde vara att 
den utgjorde en motvikt mot förlagens marknadslogik när den inte 
överensstämde med läroplanens intentioner. I början av 1970-ta-
let gjorde den nya läroplanen för grundskolan från 1969 med sitt 
fokus på arbetsområden det möjligt för lärare att använda olika 
förlags böcker inom olika arbetsområden. Förlagen ville dock ge ut 
arbetsområdena i någon typ av läroboksform så att skolorna fick 
köpa ett helt koncept.

Granskningens avveckling och läromedlens framtid
Även om det inte har tillhört det omedelbara syftet med den här 
studien har jag – efter att ha tillbringat ett antal år med näsan i den 
statliga granskningen av läromedel och dess inneboende logik – inte 
kunnat undvika att närma mig frågan: Varför upphörde den svenska 
statliga förhandsgranskningen av läromedel, och varför just 1991? 
Debatten om hur läromedel ska antas för användning i skolan kan 
sägas vara en del av den politiska kontext där läromedelsgranskningen 
och förhandlingen av skolans innehåll pågick. Tidigare forskning 
har tillskrivit östblockets kollaps en avgörande betydelse för avveck-
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lingen av läromedelsgranskningen. Tack vare att jag har tittat på ett 
annat källmaterial, nämligen en stor del av granskningsutlåtandena 
i ett särskilt ämne, kan jag kanske tillägga något angående detta.

Historiedidaktikern Sture Långström ser avvecklingen av gransk-
ningen som en konsekvens av att det inte längre fanns några ode-
mokratiska stater i närområdet som krävde att de svenska lärome-
dlen såg ut på ett särskilt sätt.936 Historikern Janne Holmén menar 
i stället att orsaken till avvecklingen ska sökas i minskad tilltro till 
statliga lösningar och ökad tro på marknadslösningar efter Sovjet-
unionens kollaps.937

Pedagogen och utbildningshistorikern Anna Johnsson Harrie har 
kanske mest djuplodande utrett denna fråga för svenska förhållanden 
och kommit fram till att det inte alls är säkert att svaret ska sökas 
utanför den svenska skolpolitiken och skolans organisering; gransk-
ningen var en del av en övergripande centralisering som pågick från 
1800-talet till slutet av 1960-talet, och avskaffandet av den var en 
del av den decentralisering som sedan tog vid.938

Jag skulle vilja tillägga något som ligger i linje med Harries längre 
tidsperspektiv: att orsakerna till avvecklingen ska sökas redan i de-
batterna om skolans organisering på 1970-talet, och något som Ulf 
P. Lundgren i egenskap av Skolverkets generaldirektör beskrev redan 
1991: läromedlen utmanades av andra texter och tappade sin status 
som en speciell sorts text med särskilda egenskaper, på grund av nya 
tekniska möjligheter men förmodligen också på grund av att textens 
auktoritet minskade.939 Detta går att se som ett led i en förändrad 
kunskapssyn i kölvattnet av det informationsöverflöde som medförde 
att det sågs som viktigt att kunna sortera och värdera information, 
i stället för att okritiskt ta till sig godkända texter, som till exempel 
statligt granskade läroböcker. En tydlig förändring kunde skönjas i 
början av 1990-talet, när läroboken gick från att ses som en bärare 
av rätt kunskapsförmedling som skulle stå i centrum av lärandet, 
till att ses som en av flera möjliga texter som kunde hjälpa eleverna 
att nå kunskapsmålen.940

Historieämnets övergripande förändring under 1900-talet följer 
samma linje som förändringen av läroböcker och läroboksgranskning. 
Om skolans historieämne syftar till att reproducera ett nationellt 
kulturellt minne är det förståeligt att läroboken intar en mycket 
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central plats, och att den bör vara granskad och godkänd av någon 
som kan ses som försvarare av detta kulturella minne. Om skolans 
historieämne i stället syftar till att lära ut ett historiskt tänkande och 
förståelse för hur historiska berättelser utvinns, är kanske källtexter 
och historikers olika tolkningar viktigare. Om historieämnet syftar 
till att orientera eleverna i historien och hjälpa dem att söka sin egen 
plats i tiden kan alla elever förväntas behöva helt olika läromedel. 
Om teknikutvecklingen skapar förutsättningar för detta kommer 
det förmodligen att minska lärobokens inflytande. Det behöver inte 
vara en digital teknikutveckling. Att lärare från och med 1970-talet 
kunde kopiera upp stenciler kan ses som en lika betydelsefull tek-
nikutveckling när det gällde att förändra lärobokens ställning, från 
den centrala texten till en text bland många andra.

Läroplanskommittén, som Lundgren ledde och som skulle utarbeta 
riktlinjerna för den nya skolan i den nya organisationen under Skol-
verket, kommenterade läromedlens framtid i sitt huvudbetänkande 
Skola för bildning 1992. Kommittén hyste en betydande tilltro till 
den tekniska utvecklingens möjligheter för framtidens läromedels-
försörjning. Med hänvisning till telekommunikationens utbyggnad, 
moderna datorprogram och multimedia beskrevs en framtid med få 
begränsningar vad gällde möjligheter för läromedelstillgången och för 
användningen av många olika typer av läromedel: ”Lusten att pröva 
nya arbetssätt och läromedel, skolans ekonomi samt kompetensen 
hos skolans personal är det som närmast blir avgörande för tillgång 
och användning.”941 Tankar i dessa banor hade också Utredningen 
om läromedelsmarknaden fört fram i sitt slutbetänkande 1980. Den 
antog att användningen av material som inte var särskilt producerat 
för undervisning skulle bli mer framträdande och att en ökad de-
centralisering av skolan skulle leda till att det behövdes olika typer 
av läromedel.942 Det är svårt att se behovet av en statlig granskning 
i den framtid som dessa utredningar tänkte sig. Det är ännu svårare 
att föreställa sig hur en sådan granskning skulle gå till. Det är inte 
en förändring av inställningen till läromedel som utredarna skriver 
fram, utan en förändring av läromedlen som sådana.

Verkligheten blev åtminstone delvis en annan än läroplanskom-
mittén hade sett framför sig. Läromedelsförlagen utnyttjade teknik-
utvecklingen till att utveckla det traditionella läromedlet genom att 
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lansera tämligen traditionella, men digitala, läroböcker som mycket 
väl skulle kunna utsättas för någon form av granskning. Samtidigt 
har studier av medieutveckling och undervisning visat att lärome-
delsförlagen låg långt framme när det gällde att se de möjligheter 
som teknikutvecklingen öppnade för skolarbete i allmänhet och 
läromedel i synnerhet.943

Det är troligt att läroboksgranskningen avvecklades delvis på 
grund av att läroboken hade fått en annan status, men också att av-
vecklingen låg till grund för att lärobokens ställning underminerades 
ytterligare. Redan 1992 genomförde Skolverket en undersökning 
av läromedelsanvändningen inom ramen för den nationella utvär-
deringen av grundskolan, och det framkom att läroboken användes 
mycket och att det var ett fåtal läroböcker, och i stor utsträckning 
ett enda läromedelssystem, som styrde den svenska undervisningen 
i so-ämnen på högstadiet.944 Det har senare förmodats att lärare 
har en tendens att underskatta hur mycket de använder läroboken 
eftersom de inte uppfattar det som god undervisning att vara styrd 
av en lärobok.945 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
visade att lärarna i mycket liten utsträckning ansåg sig vara styrda 
av läroboken – eleverna ansåg dock att läroboken användes mycket 
ofta. Andra forskare har kommit fram till liknande resultat.946 Detta 
kan tyda på att lärobokens förändrade status inte har gjort att den 
används särskilt mycket mindre, men att den får en allt mer pro-
blematisk ställning. Den styr utan att varken granskas eller tillmätas 
något större värde av lärarna.
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Förkortningar

ek. ekonomisk linje
En 55 ”Läroplan” för försöksverksamheten med nioårig enhetsskola 1955
enhetssk. enhetsskola
folksk. folkskola
gr. grundskola
gy. gymnasium
högst. högstadium
Lgr 62 Läroplan för grundskolan 1962
Lgr 69 Läroplan för grundskolan 1969
Lgr 80 Läroplan för grundskolan 1980
Lgy 65 Läroplan för gymnasiet 1965
Lgy 70 Läroplan för gymnasiet 1970
Lgy 70:81 II Supplement 71: Ny kursplan för historia, 1981
LN Läromedelsnämnden (under Skolöverstyrelsen)
lågst. lågstadium
mellanst. mellanstadium
OÄ orienteringsämnen
RA Riksarkivet, Arninge
realsk. realskola
sakk.utl. sakkunnigutlåtande
SFS Svensk författningssamling
SIL Statens institut för läromedel(sinformation)
SLA Statens läroboksnämnds arkiv
SO samhällsorienterande ämnen
soc. social linje
SOU Statens offentliga utredningar
SÖ Skolöverstyrelsens arkiv
tekn. teknisk linje
u.f. utan förlagsuppgift
ULÄ Utredningen om läromedelsmarknaden
u.o. utan ort
Upl 19 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919
Upl 55 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955
åk årskurs
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