




FÖRFATTARRÖST OCH LÄROBOKSTRADITION 

En historiedidaktisk studie 

AKADEMISK AVHANDLING 
som med tillstånd av Rektor vid Umeå universitet 

för avläggande av filosofie doktorsexamen kommer att offentligen försvaras 
i Designhögskolans aula fredagen den 30 maj 1997 kl 10.15 

av 

Sture Långström 



Sture Långström: Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. (The 
Textbook Tradition and the Voice of the Author: A Study in History and Didactics.) 
Department of History, Umeå University. 
Umeå 1997, 263 pp. 

ISBN 91-7191-297-5 ISSN 1402-5752 
Distributed by Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå 
universitet, 90187 Umeå. 

Abstract 

The present dissertation deals with the writers of high-school history textbooks and their 
way of writing history. Questions concerning who has written these books, why and how 
they have done so, and what they have written, are posed from a didactic perspective. 

In order to answer these questions, the author has employed the method of oral 
history. Initially, thirteen of the original sixteen authors were interviewed. After that, 
life-story interviews were conducted with one author each selected from the three 
categories of textbook authors determined by the first round of interviews. Seven of 
these authors' textbooks (comprising fourteen book sections) were studied in a more 
summary fashion, whereafter a more in-depth analysis of how these authors' books 
present the period 1914-1945 was undertaken. 

The study showed that the writers were middle-aged or elderly, middle-class men 
living in the southern regions of Sweden, whose political sympathies tended toward 
liberalism. They provided a number of different reasons for choosing to write history 
textbooks, though monetary considerations seemed to have been more or less 
overriding. 

Writing seems to have been a solitary job for them, even if they belonged to a team of 
writers. There are many uncertainties concerning the main didactic ideas motivating 
their writing. There also proved to be a distinct difference between those writers who 
identified themselves as researchers, and those who called themselves teachers. 
Resarchers have included new results in their textbooks to a greater degree, provided a 
more multifacetted view of history, and written more on the problems of historiography. 
The teachers have written a simpler, more story-telling type of prose, while their books 
have also provided more suggestions for practical solutions to teaching problems. Their 
books have also sold far better than the researchers'. 

All of the authors' writing has been influenced by government curricula and 
inspection committees, commercial conditions, the tradition of history-textbook writing 
and experiences from their own life-worlds, the latter of which I term "the voice of the 
author". 

Keywords: history, textbook authors, high school, textbooks, didactics, oral history, 
government, life-world, tradition. 



Rättelse. 

KÄLLOR-OCH LITTERATUR 

l.Källor: 
1.1. Tryckta källor 
1.1.1.De studerade läroböckerna 

Söderlund, E, Seth, I, Johanneson, G, Medeltidens och nya tidens historia för gymnasiet, 
Svenska Bokförlaget, Stockholm 1958. 

Graninger, G, Tägil, S, Historia i centrum och periferi, Del 1-3, Esselte Studium, 
Uniskol, Lund 1973-77. 

Hildingson, L, Kjellin, G, Westin, G, T, Åberg, A, Fyra epoker. Lärobok i historia for 
gymnasiet åk 1. Natur och Kultur, Stockholm 1968. 

Hildingson, L, Kjellin, G, Norman, T, Westin, G, T, Åberg, A,. Två sekler. Lärobok i 
historia för gymnasieskolan, 3-och 4-årig linje, åk 2-3, Natur och Kultur, Stockholm 
1979. 

Häger B Å. Grepp om historien 1-3, Studentlitteratur, Lund 1978-1979. 
Graninger, G, Tägil, S, Carlsson, K-Å, Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar, 

Almqvist & Wiksell Läromedel, Solna 1990. 
Bergström, B, Lövgren, A, Almgren, H, Nya Alla tiders historia, Gleerups Förlag, Mal

mö 1991. 
Westin G, T, Kjellin, G, Åberg, A, Människans historia 1, Natur och Kultur, S tockholm 

1990. 
Westin, G, T, Människans historia 2, Natur och Kultur, Stockholm 1993. 
Westin, G, T, Norman, T, Thullberg, P, Människans historia 3. Natur och Kultur, Stock

holm 1993. 

1.2.0tryckta källor 

Utdrag ur Justitieombudsmannens diarum 1977-1995. 
Youth and History, The Comparative European Project on Historical Consciousness 

among Teenagers. Opublicerade enkätsvar insamlade i Sverige av Christer Karle
gärd, Lärarhögskolan i Malmö. 

RIKSARKIVET 
Läromedelsnämndens granskning. Redogörelse 1979-03-08. 
Objektivitetsgranskning av läromedel PM 1977-12-01. 
PM, 1974-06-20. Läromedelssektionen SÖ. 
Presentation (av Läromedelsnämnden). 1974-11 -04. 
Skrivelse från kanslichefen på SIL till Läromedelsnämndens granskare Dnr 258/83. 
Skrivelse från Statens Läroboksnämnds sekreterare till Läroboksnämndens 

ämnessakkunniga 1974-02-22. 
Statens Läroboksnämnds skrivelser i juni och september 1939. 
Utdrag ur brev till deltagare i Läromedelsnämndens granskarkonferens 11/5 1987. 

1.2.1.Intervjuer: 

Hans Almgren, Arboga, fil lic, lektor. Intervju genomförd 12/12 1994. 
Böije Bergström, Karlstad, fil mag, lektor, 15/4, 24/4 1994 och 8/3 1995. 

242 





FÖRFATTARRÖST OCH LÄROBOKSTRADITION 



The Textbook Tradition and the Voice of the Author: A Study in 
History and Didactics 

Abstract 

The present dissertation deals with the writers of high-school history 
textbooks and their way of writing history. Questions concerning who has 
written these books, why and how they have done so, and what they have 
written, are posed from a didactic perspective. 

In order to answer these questions, the author has employed the method 
of oral history. Initially, thirteen of the original sixteen authors were 
interviewed. After that, life-story interviews were conducted with one 
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determined by the first round of interviews. Seven of these authors' 
textbooks (comprising fourteen book sections) were studied in a more 
summary fashion, whereafter a more in-depth analysis of how these 
authors' books present the period 1914-1945 was undertaken. 

The study showed that the writers were middle-aged or elderly, middle-
class men living in the southern regions of Sweden, whose political 
sympathies tended toward liberalism. They provided a number of different 
reasons for choosing to write history textbooks, though monetary 
considerations seemed to have been more or less overriding. 

Writing seems to have been a solitary job for them, even if they belonged 
to a team of writers. There are many uncertainties concerning the main 
didactic ideas motivating their writing. There also proved to be a distinct 
difference between those writers who identified themselves as researchers, 
and those who called themselves teachers. Resarchers have included new 
results in their textbooks to a greater degree, provided a more multifacetted 
view of history, and written more on the problems of historiography. The 
teachers have written a simpler, more story-telling type of prose, while 
their books have also provided more suggestions for practical solutions to 
teaching problems. Their books have also sold far better than the 
researchers'. 

All of the authors' writing has been influenced by government curricula 
and inspection committees, commercial conditions, the tradition of history-
textbook writing and experiences from their own life-worlds, the latter of 
which I term "the voice of the author". 

Keywords: history, textbook authors, high school, textbooks, didactics, 
oral history, government, life-world, tradition. 



STURE LÅNGSTRÖM 

FÖRFATTARRÖST OCH LÄROBOKSTRADITION 

En historiedidaktisk studie 

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen 



Umeå universitet 
90187 Umeå 

090/165000 vx 
e-mail: Sture.Langstrom @ educ.umu.se 

© 1997 Sture Långström 
Omslag Maria Svallfors, Borea Bokförlag 

Tryck UmU Tryckeri , Umeå 1997 
ISBN 91-7191-297-5, ISSN 1402-5752 



1 

INNEHÅLL 

1 

FÖRORD 8 

INLEDNING 10 

2 

Bakgrund 10 
Betydelsefulla läroboksförfattare från förr 13 
Lärobokens speciella karaktär 15 

°Ûaà uXmwdwi vx ùwÀofcat&xt? ' ÜCut -kommet iätaitö<Åe^ 
in i aJoc£a*v? • j2ö/u>&5cjc«/uia& pù tm^e/täianin^ecv 

Viktiga men bortglömda 20 
Tidigare forskning om läroboksförfattare och läroböcker 22 

AVHANDLINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 28 

3 

Syfte och frågeställningar 28 
Metoder och arbetssätt 32 

SntwQjuvi • (3$ta pwjatlau. mtenÀ^aaàeù, • 
Jo* en. ^ervom^ón^. lo44»åöc^ma • Sic û^atlovy 
inUvSjuetr • cTitW 1914-1945. 6> n. Jo^âjupo3 {«koåojLuinaltp 

Källor och källkritiska reflektioner 38 
{Bo3e iLäorvtUot odi ìz/teJbXdL • 

Avgränsningar och bestämningar 45 
^råoioUJc • ^rô|atta/t/tââlro * ^KitUoua, $iibt<yùe&ifa oJk 

' DÙat&iiem&àtietanàe • JS&iomeåef, 
«JcöÖKJIC., iàuJLaL ock ÌàtdLaXe, • ^ÔACjtlatt 

HISTORIEÄMNET I UNIVE RSITET OCH 
GYMNASIESKOLA 54 

3 

Universitetsämnet historia 54 
Gymnasieämnet historia 64 

3Gäloiia i£u «It e^el ämne. « °Da3 JlulEe laaa&? • 
• 1970- ac& 1980- lalertâ- «Jotmei • 

94 i jÄmjotela«. me3 tiàiy&ie fâ/tap&m«/t 
Från universitetsämne till gymnasieämne 73 



4 LÄROBOKSFÖRFATTARE 1 HISTOR IA 78 

5 

Två "giganter" 78 
âJc/tc& la/iâ&âclce/i? 

Författarintervjuer 80 
<x<Å le&AAjtvdruj, • 9ofå/ttäJc < te/iié&amivat ocß. &ff-

JioucjiUt ' &ie/te£ a2o3? • ^a/ijoa. oJL urtâe/i *2ißca 'ûifBco't? • 
^Denv àeâlamâe • 5Cu/i. 5}<ic& iwûafet tlff? • °Di^m Ju^toM*» 
uttâe^tanin^âtraâltiûrv? * UiUcca acvi/tû. fa/ta/te- effé/i tutâe/iâiûMiru^&-
meXaà ûJU«£ âe {Paûe/iiwuW |àa|a£tai«n& c^cn. urvâe/i-
<3tamna? * jSa/iaàocJce/uvaû. pe^aaaaiaica iwbtäiåée/i • "DiE&erv 
ûoi-tû. icAtnâjcap.? • 3Cu/t Jouile- efeäe/wta fa/ia aùj, Batta? • ScuJjLe, 
J!o/ij!atta/Wva jaÂ «âcamwui/tioaâ|a/tni *uU 3e âioi«£? ^a/ijot û&a 
eLewa faaa Ju&toaia i âJcûfaa? * SfCu/t f<k marv &a/ut ol an^r 
3oma/i att Jïckûtâ lui? • "Daâ $SBU jaaj^atta/uva Jo* oäu^t åatotva? 

FÖRFATTARNAS GYMNASIELÄROBÖCKER 122 

6 

En översiktlig studie av läroböckerna 123 
Medeltidens och nya tidens historia 124 
Historia i centrum och periferi 1-3 125 
Fyra epoker och Två sekler 127 
Grepp om historien 1-3 128 
Vägar till nuet 130 
Nya Alla tiders historia 132 
Människans historia 1-3 133 
Några sammanfattande resultat av läroboksstudien 135 

TRE FÖ RFATTARKATEG O RI ER 137 

7 

Lifestory intervjuer med tre av författarna 137 
Historiker som didaktiker 137 
Didaktiker som historiker 146 
Både didaktiker och historiker 157 
Vad har dessa tre "typförfattare" gemensamt? 165 

EN FÖRDJUPAD LÄROBOKSANALYS 168 
Tiden 1914-1945 i tre författares läroböcker 168 
Medeltidens och nya tidens historia 169 

{ÌUÙLmw^ • EEfiy» • %^U1T 

Grepp om historien 173 
dluiUdttåi£niri0. • ^orMafiAnapji • {Bißiteock/i • fXîâ/toùeô4jn 

Människans historia 178 
£R*Xuic&âJÛUwM^ ' $adc£cuäncj&i • ŒiÙtextvi • ^Kiâloùcûtjft 



8 LÄROBOKSFÖRFATTARNA I SINA BÖCKER 185 
Vilka spår har författarna lämnat efter sig? 185 

STATENS ROLL 191 

10 

11 

12 

Läroboksgranskning 191 
eîiâûj, icon/Uoff Bel ûic/u/ûoa atâet • Sn j/uû&teruie fô/ioàoicû.-
nâmrvà àifeaû. • 0lxinvruW omo^aniAô^cui. ocU JcLt i/ cUt tiff 

§^«£ài£âaû, • §ta/Ua rvöj^t ûicj. fW icotvUalï 
0&i^Joti^Uetaa/uw^^ appÂot- nvcviiorvaäefv âJea 
«^cvuwvtc/ta Je^ aiitea • Uißca La g/uxnûJorvUuj^n 
La bc^t ? 

En kort sammanfattning av statens roll 206 

ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAT 
LÄROBOKSFÖRFATTARNA 1 DERA S SKRIVANDE 208 

De marknadsmässiga villkoren 208 
Historielärobokstraditionen 210 

SAMMANFATTANDE SVAR PÀ FRÅGE
STÄLLNINGAR MED KOMMENTARER 214 

Vem eller vilka? 214 
Hur? 217 
Vad och varför? 221 

EN AVSLUTANDE DISKUSSION 224 
Vilka är motiven för en sådan här studie? 224 
Vad vet vi om historieundervisningsverkligheten? 225 
Vem skriver i framtiden? 228 
Skrivare som vävare 228 
Vad har författarröst och tradition betytt? 229 

SUMMARY 232 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 242 

BILAGOR 251 

EXKURS 256 
Histopia 256 

^onxXâJibA, • ^o/uLnÅiiruj. * $ o*£u&le£tw. 



Förord 

När jag började detta avhandlingsarbete var min avsikt att didaktiskt 
granska ett antal gymnasieläroböcker i historia. Jag genomförde också en 
sådan granskning utifrån huvudfrågorna vad, varför och hur. För att i n å
gon mån tränga bakom läroböckernas tillkomst beslöt jag mig för att 
dessutom ta reda på mer om deras författare. Det visade sig att tretton av 
dem fortfarande levde. Jag intervjuade dem alla under år 1994 och komp
letterade en del av intervjuerna under 1995. Vid arbetet med det material 
som läroboksgranskningen och intervjuerna gett började intervjumaterialet 
i någon mening att leva ett eget liv och kännas mer intressant än det resul
tat som granskningen av läroböckerna gett. De människor som skrivit 
böckerna hade börjat "ta över". 

I databaser och bibliotek har jag sökt efter andra vetenskapliga arbeten 
om läroboksförfattare men inte funnit just något annat än enstaka artiklar 
eller vetenskapliga arbeten om läroböcker, där läroboksförfattarna endast 
nämndes mer eller mindre i förbigående. Studier av läroboksförfattare vi
sade sig vara ett försummat forskningsfält. 

Efter samtal med mina handledare, docent Bertil Petersson och professor 
Staffan Selander, samt historiska institutionens professor Sune Åkerman 
beslöt jag mig därför att främst skildra läroböckerna genom deras författa
re. Det blev på grund av den kursändringen nödvändigt att genomföra yt
terligare tre intervjuer. ("Marken var i det läget beredd" för den sortens 
forskning genom att jag just deltagit i didaktiska kurser som haft en etno
logisk och filosofisk inriktning.) 

Under denna andra intervjuomgång blev intervjuerna längre och mer 
personliga. Intervjuerna genomfördes med representanter för de tre olika 
författarkategorier som sammanställningen av den första omgångens in
tervjuer lett fram till. Dessa intervjuer, som kan betecknas som en form av 
life story intervjuer, genomfördes under vintern 1996. 

Genom att jag har velat ge flera perspektiv och infallsvinklar på läro
boksförfattarna har spännvidden i texten (från läroplaner över läroboksge
nomgångar till life story intervjuer) blivit relativt stor. Det är också möjligt 
att det trots min strävan att låta författarna dominera materialet finns kvar 
något av den ursprungliga focuseringen på läroböcker i texten. Min strävan 
har dock varit att textmaterialets bredd inte skulle påverka läsbarheten men 
det är endast du som läsare som kan bedöma om jag lyckats i min föresats. 

Jag övervägde ett tag att ge de personliga biografierna utrymme i början 
av avhandlingen för att så snart som möjligt nå ett spännande och intresse
väckande material, men jag övergav tanken och valde i stället att gå från 
det allmänna till det mer personliga. Den uppläggningen är mer traditionell 
men den ger troligen en bättre överblick. 

Avhandlingsarbetet har för mig bl a inneburit att jag än en gång upptäckt 
så många hjälpsamma människor det finns och med vars hjälp avhand



lingsarbetet avsevärt underlättats. Jag tänker här på de arbetskamrater vid 
institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen och på delta
garna i forskningsseminariet vid historiska institutionen som läst, kommen
terat, diskuterat, språkgranskat och korrekturläst avhandlingen. Men jag 
tänker också på universitetsbibliotekets kunniga och hjälpsamma personal 
som alltid lyckats få tag på det jag sökt och på LITU:s anställda. Det är till 
de sistnämnda jag gått och alltid fått hjälp när datorn konstrat. Till alla 
dessa vänliga människor, ingen nämnd (förutom mina kunniga handledare 
och "min"uppmuntrande professor) och ingen glömd, vill jag framföra ett 
stort tack. 

Forsknings- och utbildningsnämnden för lärarutbildning vill jag också 
tacka för att den genom ekonomiska bidrag har gjort det möjligt för mig att 
förverkliga en gammal dröm om att en gång i livet få studera ett ämnesom
råde mer koncentrerat. Att studierna handlat om en del av min yrkesverk
samhet är ju för att uttrycka sig på ungdomars vis "inte helt fel". Den 
åsikten hoppas jag att också "nämnden" delar fast den troligen skulle ha 
uttryckt sig någorlunda annorlunda. 

Avhandlingen tillägnar jag mina barn Anna Maria, Helen och Edvard. 



1. INLEDNING 

Praktiskt taget varje arbete eller sysselsättning som en människa gör under 
en längre tid påverkar den som utför arbetet. Men resultatet av arbetet, 
produkten, blir också mer eller mindre påverkad eller utformad av den som 
arbetar med den. Så ock med historien. Om historien förts vidare muntligt 
eller om den skrivits ner spelar mindre roll i detta sammanhang. Påverkan 
har skett i båda riktningarna. Om historien berättats för att ge en stunds 
spänning eller för att lära yngre generationer viktiga delar av kulturarvet 
har inte heller någon avgörande betydelse. Stycken av det förflutnas väv 
har alltid förts vidare av människan. Den har burits och formats av männi
skans "röst". 

Historia har varit (och kommer också att förbli ) en del av människors 
liv, oavsett om undervisningen i historia har skett i oorganiserad, icke in
stitutionaliserad form eller i mer organiserade former. Det har också fun
nits uttalade och outtalade mål med historieundervisningen. 

Hjälpmedlen för undervisningen har skiftat, utvecklats och di versifierats 
genom åren men läroboken har under lång tid haft en mycket stark ställ
ning. Den har varit det dominerande hjälpmedlet och mer eller mindre 
"färgad" av sin tid och sin eller sina författare. 

Bakgrund 
Läroböcker fyller sedan länge en viktig funktion i olika utbildningssam
manhang. I Sverige studerar drygt 1,2 miljoner elever i grundskola och 
gymnasium.1 Var och en av dem använder ett tiotal böcker per år. Lägger 
man därtill att det finns ett par hundra tusen lärare och hundratusentals 
vuxen- och högskolestuderande som också använder läroböcker så är det 
lätt att inse att läroböcker dels är den mest lästa och spridda litteraturen i 
vårt land dels något som nästan alla måste läsa. För många är det också de 
enda böcker som de läser i livet. 23% av LO:s, 8% av TCO:s och 2% av 
SACO:s medlemmar läser inte andra böcker.2 

Läroboken har dessutom en särställning på grund av sin utformning och 
det sammanhang den används i. Layout, bilder, diagram, frågor och ar
betsuppgifter vill ge läsaren en känsla av korrekthet och tillförlitlighet. 
Detta intryck förstärks av att läroböcker används i ett sammanhang där 
auktoriteter inte alltid ifrågasätts trots att det i alla gällande läroplaner 
finns skrivningar som uppmanar till kritiskt tänkande. Det är därför ganska 
vanligt att elever och lärare relativt okritiskt accepterar läroboken som rik
tig och sann. 

1 Beskrivande data om skolverksamheten 1996, s 7 
2 LO-medlemmar i välfärden, rapport nr 8 1987 s 125 
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Det finns heller inte några bestämmelser eller anvisningar om hur en läro
bok ska vara beskaffad. Men det har däremot funnits en granskning av de 
färdiga böckerna. Mer om det i kapitlet om statens roll. 

Flera olika studier från vårt land och andra länder visar att läroboken 
fortfarande är det hjälpmedel som strukturerar och påverkar undervisning
en mest och visar vad som ska tas upp på lektionerna. Jag ger här med 
hjälp av citat två olika exempel. Det första är svenskt, med exakt samma 
ordalydelse i två på varandra gällande styrdokument för gymnasiet, och det 
andra exemplet speglar en situation i USA. 

Det måste vara en grundläggande uppgift för undervisningen att hos eleverna söka 
inprägla ett skelett av fakta. Härvidlag är läroboken det oumbärliga hjälpmedlet, som 
rätt använt innehåller det nödvändiga stoffet och bringar stadga och ordning.3 

Textbooks occupy a central place in American schools. In the absense of a national 
curriculum they are the nearest equivalent.4 

Användarna av läroböcker, särskilt eleverna, har sällan möjlighet att avgö
ra vad läroboksförfattarna valt bort i sin historieskrivning. I Sverige har det 
dessutom funnits ovanligt goda förutsättningar för att läroböckerna skulle 
få en stor genomslagskraft. Det har funnits pengar så att varje elev har 
kunnat äga eller disponera en egen bok. Sverige har dessutom tills helt ny
ligen i stort sett varit ett enspråkigt land. Det är först från och med 1985, 
då Statens Invandrarverks "hela Sverige strategi" började tillämpas och in
vandrarelever kom till de flesta kommuner, som hemspråksundervisningen 
fått en större omfattning både numerärt och geografiskt. Hemspråksun
dervisningen har dock normalt inte minskat invandrarelevernas tillgång till 
svenska läroböcker. 

Ett enskilt läromedels genomslagskraft har inom en del ämnesområden 
varit stor därför att det dominerat marknaden, ibland under årtionden. Ti
digare fanns t ex Odhners och Grimbergs böcker i historia som utgavs un
der lång tid och i s tora upplagor. Inom SO-ämnena på grundskolans hög
stadium, där historia ingår, har det funnits efterföljare till Odhner och 
Grimberg. Jag tänker här framförallt på Hildingssons och Huséns SO-
böcker på Natur och Kulturs förlag som dominerat kraftigt i mer än tjugo 
år. Situationen har sedan 1980-talet varit nästan likadan i g ymnasieskolan 
för Bergström-Lövgren-Almgren, Alla tiders historia och dess efterföljare, 
först på Liber och senare Gleerups förlag. Den läroboken har också haft en 
mycket stor del av marknaden. Det förhållandet kan leda fram till frågor 
om lärare i historia är mer ovilliga än andra lärare att byta läroböcker efter
som vissa böcker har kunnat vara marknadsledande så länge i just detta 
ämne eller är det bara tillfälligheter? Men eftersom även en enkel kontroll 
av lärobokssituationen i några andra skolämnen visar att motsvarande för
hållande finns inom dessa ämnen är detta inget specifikt för historieämnet. 

3 Lgy 65 1967 s 190 och Lgy 70 supplement II 1971 s 297 
4 Marker, G, & Mehlinger, H, 1992 p 835 



Tiden efter 1945 har medfört en formlig explosion av antalet studerande 
vid gymnasierna. I början av tidsperioden var det en relativt liten del av be
folkningen vars döttrar och söner kunde bedriva studier vid en gymnasial 
skolform. Hindren för detta var bl a ekonomiska. I början av 1990-talet 
gick nästan alla ungdomar i en årskull i gymnasiet. Vid de teoretiska tre-
och fyraåriga gymnasieutbildningarna var antalet studerande 1950 nästan 
17 000 för att 40 år senare, 1990, ha stigit till över 143 000. 

Tabell 1. Antalet studerande vid teoretiska tre-och fyraåriga gymnasieut
bildningar. 
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Vilka effekter denna förändring haft och har på vårt samhälle är ännu inte 
fullständigt utrett. Men det är ett angeläget område att forska vidare inom. 
Det är dock klart att marknaden för läroböcker växt under denna expan
sion. 

När detta skrivs har just en rad reformer och förändringar genomförts 
som tillsammans innebär något av ett paradigmskifte i den svenska skolan. 
Kommunalisering, skolpeng, friskolor och framförallt nya läroplaner och 
nya kursplaner med nya betygssystem har införs i stort sett samtidigt i både 
den obligatoriska skolan och de frivilliga skolformerna, vilket gör att för
ändringarna kan bli ovanligt stora, nästan språngartade. De nya läroplaner
nas kursplaner bryter dessutom med traditionen att i varje ämne ange ett 
antal huvudmoment som läraren ska undervisa om. Eftersom det saknas 
huvudmoment kommer den didaktiska grundfrågan vad att bli ännu vikti
gare. I och med att läroböckerna ofta styr undervisningen är det viktigt att 
de böcker som skrivits tidigare och de som skrivs nu för att passa de nya 
läro- och kursplanerna diskuteras ordentligt. Det är också möjligt att det 
nya gymnasiet, med flera nya utbildningsvägar, kommer att öka efterfrågan 
på läroböcker åtminstone under en övergångstid, eftersom det i de yrkes-
förberedande programmen finns nya teorikurser. 

Det fördjupade europeiska samarbete som vi nu är inne i kan medföra ett 
ökat behov av att kunna sin egen hembygds, sitt eget lands och den egna 



kontinentens historia, och det kan i sin tur betyda att skolämnet historia far 
något av en renässans, även om tiden för historiundervisning minskats på 
många sätt. Dessa förändringar är också skäl till att i historieundervisning
en lyfta fram didaktiska frågeställningar. Vad lär vi våra elever, vem eller 
vilka har valt ut stoffet i läromedlen, varför har de valt just detta och hur 
kan vi ordna undervisningen kring det här och andra läromedel? 

Betydelsefulla läroboksförfattare från förr 

Begreppet skola betydde i antiken frihet från kroppsarbete och tid för and
liga övningar. "De andliga övningarna" har sedan dess ofta bestått i att 
man fått uppläst, berättat för sig eller själv läst texter som ansetts ha ett 
värde. Texterna har därefter i regel bevarats och samlats på något sätt.5 

Men vilka har skrivit dessa texter? Har några av textförfattarna varit sär
skilt framstående som skolboksförfattare?6 För att ge relief åt de läroboks
författare som den här avhandlingen handlar om ska jag kort nämna några 
författare och deras böcker som tidigare spelat en viktig roll i våra skolor. 

En tidig och viktig skolbok var Luthers lilla katekes. I den fanns andlig
het både i den betydelse som rymdes i den antika definitionen av skola och 
i den kristna religionens betydelse men också många synpunkter på arbete, 
vilket för de flesta vid den här tiden var det samma som kroppsarbete. Bo
ken innehöll många avsnitt som var svåra att begripa för barnen. Därför 
skrev utgivaren ärkebiskop Lindblom följande anvisning till läraren redan 
1810: 

Att icke, till utanläsning, förelägga barnet något, som det icke, efter sina förmögenhe
ter, begriper, samt tillika erkänner såsom sant, nyttigt och användbart i levernet.7 

Carl Jonas Love Almqvist skrev Svensk rättstafnings-lära. Den kom att bli 
en klassiker i skolsammanhang. Första upplagan trycktes 1829 och den 
tjugotredje och sista 1891. Dessutom utgavs också en dansk översättning 
1843. I boken fanns många fantasifulla och sedelärande exempel. En av 
skrivövningarna till korta å-ljudet lyder så här: 

Du har fått ett blått öga. Jag spådde dig det, ty du försmådde, att göra det jag rådde 
dig. Du skulle hafva stått på afstånd i måndags vid slåttern. Men du har gått så nära, 
att en lia nådde din panna5 

Under 1800-talet förekom en rad läseböcker och skolböcker som egentli
gen var böcker i det som skulle kunna kallas för allkunskap eftersom de 

5 Redan i 17 24 års skolordning fanns bestämmelser om skolbibliotek vid gymnasierna, Stora Focus 1989, band 
12 s 76 
6 Med skolböcker menar jag här både läro- och läseböcker eftersom inte minst en del av de tidiga läseböckerna 
varit viktiga, ibland till och med de viktigaste, teoretiska kunskapskällorna för generationer av barn och skolung
domar. En del av de skolböcker som använts under åren har texter som i praktiken fung erat som mer eller mindre 
effektiva kulturbärare. 
7 Luthers lilla katekes 1856 s 10. Både titeln och citatets text har moderniserats. 
8 Almqvist, C, J, L, 182 9 s 5-6 
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behandlade en mängd ämnesområden från naturlära till musik. Läsebok för 
folkskolan (som senare kom att kallas Folkskolans läsebok) är kanske den 
mest kända. När eleverna fick börja med den var det en högtidsstund för 
både barn och lärare. Så här ska en före detta elev ha berättat om det tillfäl
let. 

Den dagen Folkskolans läsebok första gången lades fram på bänkarna och vi fingo 
lyfta dess pärm, glömmerjag aldrig. Mäster höll först ett litet tal om denna skatt som 
kommit till oss. Därefter fingo vi springa ut till brunnen och tvätta oss riktigt rena om 
fingrarna, och så började läsningen.Vad den boken innehöll underbara ting! 

Odhners Fäderneslandets historia och Carlssons Skolgeografi var ungefar 
samtida med Folkskolans läsebok. Dessa böckers texter har också lästs av 
generationer skolbarn. 

En serie läseböcker producerades i början av 1900-talet. Selma Lager
löfs Nils Holgerssons underbara resa var en av dem. Läseboken var tänkt 
som en historisk-geografisk läsebok för folkskolan. Den blev en verklig 
försäljningssuccé. Verner von Heidenstams Svenskarna och deras höv
dingar samt Sven Hedins Från pol till pol var inte lika framgångsrika. 
Men Anna Maria Roos böcker Sörgården, I Önnemo och I Önnemo by blev 
verkliga storsäljare. Båda dessa kvinnliga succéförfattare, Selma Lagerlöf 
och Anna Maria Roos, var utbildade lärare och hade förmågan att skriva 
böcker som såldes i stora upplagor. 

Den siste av de stora läroboksförfattarna som jag vill lyfta fram i det här 
sammanhanget är Carl Grimberg. Hans berättarteknik var banbrytande och 
hans framgångar stora även om hans böcker tidvis mött stark kritik. Så här 
har Jarl Torbacke beskrivit hans böckers betydelse. 

De generationer som 'växte upp med honom' hade hans läroböcker först i folkskolan 
och sedan måhända i realskolan samt läste kanske bredvid läxorna eller senare som 
vuxna 'Ödena'. Också deras lärare hämtade ofta sitt fördjupade vetande från honom. 
Man kan med fog tala om att en enda persons historiesyn präglade ett helt folk.10 

De här nämnda skolböckerna har utan tvivel spelat en stor roll i det svens
ka samhället. Texterna har frivilligt eller under tvång lästs om och om igen 
av miljoner svenska barn och ungdomar. Fakta, värderingar och idéer har 
hämtats ur dessa skolböcker. Ingen annan litteratur (eller kulturyttring), ut
om möjligen bibeln och psalmboken, har haft den ställningen i vårt land. 

Med skolboksförfattarnamn som Carl Jonas Love Almqvist, Clas Theo
dor Odhner, Selma Lagerlöf, Verner von Heidenstam, Sven Hedin och Carl 
Grimberg kommer osökt frågan om inte läroboksförfattandet tidigare hade 
större värde i akademiska kretsar och högre status bland intellektuella än 
det har nu eller hade under den tid "mina" författare skrev sina läroböcker? 

9 Cit finns i Skolboken 1992 s 9 utan att den ursprungliga källan anges. 
10 Torbacke, J, 1993 s 332 



Lärobokens speciella karaktär. 

Det er vanskelig å få tak på laereboka som litteratur. Det skyldes blant annet at den er 
vårt kanskje mest sammensatte litteraere produkt. Dette gj elder i saerlig grad författer-
skap, utvikling og distribusjon, men også i betydelig grad sjangrer, bruks- og lesemåter 
og adressatgruppe. Siden laereboka inngår i en meget sammensatt bruksprocess, er det 
også vanskelig å bestemme den som pedagogisk instrument. Den er verken bare fagbok, 
bare pedagogikk, bare litteratur, bare informasjon, bare moral eller bare politikk. Den er 
en folkeopplysningens fribytter og befinner seg i grenselandet mellom samfunn og hjem, 
mellom vitenskap og propaganda, mellom fag og oppdragelse, mellom voksen og barn. 

Så skriver den norske läroboksforskaren Egil Borre Johnsen om lärobo
ken.11 Kanske är det för att läroboken är något av "folkupplysningens fri-
bytare" som läroboksforskningen allt sedan starten under senare delen av 
1800-talet ofta har handlat om att hitta fel, ensidiga perspektiv och glorifi-
eringar av det egna landet, den egna kulturen, rasen och religionen på be
kostnad av andra länders förhållanden. Efter de båda världskrigen träffades 
tom överenskommelser mellan flera västeuropeiska länder om granskning 
av skolböcker i syfte att fa bort de värsta vrångbilderna. Denna relativt sto
ra pedagogiska vetenskapliga verksamhet fick namnet International Text
book Revision. 

Så sent som vid 1990-talets början måste många läroböcker runt om i 
världen skrivas om därför att det kalla kriget hade upphört och antikom-
munistiska eller antiimperialistiska skildringar inte passade in i en tid av 
samarbete över gränserna. Ovanstående exempel visar att förändringar på 
den politiska scenen kan få direkta återverkningar i läromedlen. 

Vad utmärker en lärobokstext? 
En lärobok är den vanligaste formen av en pedagogisk text. De flesta som 
använder sig av sådana texter reflekterar kanske inte över vad som utmär
ker en pedagogisk text. Staffan Selander menar att själva grundidén med 
pedagogiska texter ofta har varit och kanske fortfarande är att 

den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Efter
som det alltid finns en uppsjö av fakta måste det alltså ske ett urval och en avgräns-
ning av det som ska återges. Dessutom måste texten struktureras i enlighet med vissa 
pedagogiska krav (...) de ska förklara någonting och den kunskap som texten återger 
ska kunna prövas och kontrolleras av läraren (...) texten karaktäriseras också av att 
kunskap och moral är sammanvävt på ett sätt som har officiell sanktion men som of
tast inte är uppenbart i texten utan ligger fördolt i den. En pedagogisk text är produ
cerad för en bestämd, institutionaliserad användning (...)12. 

Men Selander säger också att läroböcker 

11 Johnsen, E, B, 1992 s 10 
12 Selander, S, 1988 s 17 



är inte enkla avspeglingar av verkligheten, de är sociala konstruktioner och bärare av 
alldeles särskilda traditioner och sätt att kombinera perspektiv och kunskapsfrag
ment. Texter perspektiverar världen.13 

Hur kommer läroböcker in i skolan? 
Hur går lärare och skolor tillväga när de bestämmer sig för inköp av en lä
robok? Medan den statliga granskningen fanns kunde skolorna i princip 
endast välja bland de godkända läroböckerna. Numera finns det inte några 
bestämmelser som hindrar ett fritt val utan det är snarare de ekonomiska 
ramarna som sätter gränser. I praktiken är det ofta den enskilde läraren 
och/eller ämneskonferensen som avgör vilken lärobok som ska inköpas. 

Ibland fortsätter en skola att köpa samma lärobok under en följd av år 
trots att elever och lärare kan ha många invändningar mot den. Det kan be
ro på bekvämlighet. Lärarna är vana vid en bok och de kan själva ha utar
betat en del kompletterande material till den speciella boken. Att skolor 
fortsätter att köpa en bok fast de som använder den inte riktigt tycker om 
den kan också bero på att det i Sverige har funnits relativt fa verkliga al
ternativ. I Danmark har utbudet av läroböcker i historia varit mycket större 
trots en avsevärt mindre befolkning. Under perioden 1970 - 1985 utkom 
det i Danmark cirka 350 olika historieböcker för gymnasiet medan motsva
rande produktion i Sverige kan räknas i några tiotal.14 Men oviljan att byta 
läroböcker kan också bero på att lärarna känner för dåligt till vilka alterna
tiven är. Genom annonser i fackpress, utskick, besök av försäljare och ut
ställningar informerar förlagen om nya böcker, men den enskilde läraren 
har ofta många andra saker som kräver hennes eller hans tid. Därför kan 
den tid som ägnas åt att granska en ny lärobok bli ganska begränsad. Så 
här beskrivs den proceduren av John A. Garraty fd professor i historia vid 
Columbia University: 

My uniformed guess about the way most teachers examine new textbooks is that they 
look first at the handling of something they are especially familiar with. If that sec
tion is not up-to-date or if it seems to treat the subject too superficially, most busy te
achers are not likely to look much further. But if the treatment is fresh, and if the 
quotations and factual details are unusual, the book will at least receive their serious 
consideration.15 

Denna beskrivning, som närmast liknar den som i Sverige ibland skämt
samt kallas för "blädderprovet", överensstämmer väl med mina erfarenhe
ter. Den vanlige läraren har inte (eller avsätter inte) mycket tid för att 
granska nya läroböcker. 

13 Selander, S, i Forskning om utbildning 4 1992 s 42 
14 KUP 23. Historie 1994 s 53. Där sägs att antalet läroböcker i historia i Danmark ä r helt enastående vid en 
internationell jämförelse. I vårt land kan valmöjligheten tidigare ha va rit större. Det visar t ex 1868 års kommis
sion som granskade 59 olika historieböcker för elementarläroverken. 
15 Garraty, J, A, 1 993, p 106 



Läroböckernas betydelse för undervisningen 

När elever börjar i skolan far de ganska snart en eller flera läroböcker. Det 
är ofta med stor stolthet som nybörjare tar hem och visar upp sin första 
skolbok. Den blir något av ett kvitto på att nu går hon eller han i skolan. 
Föräldrarna upplever också läroböcker som synliga bevis på att skolgången 
börjat. 

Det är mindre vanligt att lärare sänder hem läroplaner eller anvisningar 
och om dessa presenteras för föräldrarna så blir det ofta ganska ytligt. Där
för är läroböckerna det som till en början mest handfast visar vad barnen 
och ungdomarna ska lära sig i skolan. Venezky, professor i Educational 
Studies vid universitetet i Delaware, har skrivit att "for the public, text
books are the visible manifestation of the school's beliefs and intentions 
(,..)."16 

Wiggo Kihlborn har visat att 1969 års läroplan för grundskolan och dess 
supplement i ett inledningsskede kom att fa ett stort inflytande på under
visningen i matematik tack vare läromedlen. Det var läromedlen och inte 
de officiella styrmedlen som inplementerade den nya matematikundervis
ningen.17 

I en annan studie fann Ulf P Lundgren att 88% av lärarna ofta använde 
läroboken vid planering medan endast 25% ofta använde läroplanen.18 

Från ett projekt som genomfördes i E nköpings kommun på 1970-talet 
rapporterar Leif Kristiansson att det beror på läraren hur mycket läromed
len styr. Lärarnas stora arbetsbörda anser han vara den viktigaste orsaken 
till att lärarna "i stor utsträckning följer läromedlets planering". Kristans-
son går ännu längre och menar att man förenklat skulle kunna säga att "när 
man väljer läromedel väljer man också undervisning".19 

Läromedlens betydelse som påverkansfaktor framkom i en undersökning 
från slutet av 1970-talet. De flesta lärare ansåg att Skolöverstyrelsen på
verkade skolarbetet i dess helhet mest medan läromedel kom på andra 
plats. Läromedlen var i det här sammanhanget viktigare än läroplaner och 
skolstyrelser. Även när frågan ställdes vad som påverkar undervisningen 
mest i min klass kom läromedel tvåa. Det var bara eleverna som enligt lä
rarna påverkade undervisningen mer. Kolleger på samma stadium och lä
roplaner kom efter läromedel.20 

Christina Gustafsson har gjort en empirisk studie av läromedlens styran
de funktion i undervisningen. Hon skriver att läromedlen i de undersökta 
ämnena (där historia ej ingår) har stor betydelse för sekvensering och in
nehåll i undervisningen medan den metodiska påverkan i allmänhet var 

16 Venezky, R, L 1992 p 436. 
17 Lundgren U, P, Svingby, G, Wallin, E (red) 1982 s 108 
18 Ibid s 12 
19 Kristiansson, L , 1975 s 10 
20 Svingby, G, 1982 s 72 



mindre. Sammanfattningsvis menar hon att läromedlen styr på ett negativt 
sätt vad gäller stoffurval och sekvensering när läromedlet inte bygger på 
ämnets logiska struktur: 

Vad gäller språk när eleverna inte behöver förstå läromedlets språk 

vad gäller inlärning när eleverna klarar sig bra genom att memorerà lärobokens 

ord, när basfardigheter som tala och skriva inte efterfrågas 

vad gäller ideologi när man inte diskuterar de värderingar läromedlet ger uttryck för 

vad gäller metodik när läromedlet "tvingar" fram vissa rutiner (mina kursiveringar).27 

Fortfarande betraktas läroböckerna ofta som lärarnas främsta hjälpmedel 
och undervisningen i svenska skolor styrs ofta av det läromedel som an
vänds.22 Liknande resultat har undersökningar i en del andra nordiska län
der kommit fram till. I Finland har Sven Erik Hansén studerat modersmål
sämnets läroplanstexter från 20-tal till 80-tal. Han skriver: 

Liksom under folkskolans första dryga halvsekel fortsatte läroböckerna även från 
1920-talet framåt att utöva det avgörande inflytandet på skolans praktik och bestämde 
därför i hög grad förändringstempot (...). Redovisade studier har visat att läroböcker
na, bl a på grund av den undervisningsteknologiska didaktikens satsning på lärome
del, bibehållit sin position och funktion i grundskolan. Läromedels- och materialsys-

23 tem utövade i sig en effektiv teknisk kontroll som band undervisningen. 

Studier av hur läroböcker används på Island visar att läroboken dominerar, 
att undervisningen i hög grad bestäms av den lärobok som används, att lä
raren ofta uppfattar läroboken som läroplan, att isländska lärare helst väljer 
läromedel som liknar de gamla och att lärarna oftast inte väljer läromedel 
som har annan form än bokens.24 

Även i USA har läroboken som jag tidigare visat en stark ställning. Så 
här uttrycker sig en forskare. Han kallar läroboken för en artefakt: 

Whether we like it or not, the curriculum in most American schools is not defined by 
courses of study or suggested programs, but by one particular artifact, the grade-
level-specific text (...)-2 

Gösta Wennberg har i sin forskning visat att läroboken är särskilt styrande 
för de lärare som inte har utbildning i ämnet. De svarar på en undersökning 
som han har gjort att läroboken är deras viktigaste källa då det gäller att 
sätta sig in i ämnet.26 Den amerikanske historieprofessorn Gary B Nash 
skriver också om läroböckernas betydelse för nya lärare: 

21 Gustafsson, C, i Lundgren U,P, Svingby, G, Wallin, E, ( red) 1982 s 96 
22 Svingby, G, 1985 s 73 
23 Hansén, 1991 s 402 
24 Manus 2:1989 s 6-7 
25 Venezky, R, L, 1 992, p 436. 
26 Wennberg, G, 1 990 s 166 
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(...) the textbook alone can give new teachers, many of whom have only a few un
dergraduate history courses as background, a firm footing on which to proceed. It 
alone, in its teacher editions, can provide the wealth of teaching strategies, suggest a 
wide range of student activities, provide ideas for connecting historical materials with 
the arts and sciences, direct teachers to additional resources, and show ways to adapt 
lessons material to the ability levels of both advanced and sheltered students.27 

Att osäkra lärare litar särskilt mycket på läromedlet och dess uppbyggnad 
visar också en studie av Christina Gustafsson.28 I praktiken kan ibland lä
robokens innehåll bli detsamma som kursen. Egil Börre Johnsen, som 
forskat om läromedel i Norge, har uttryckt det så här: 

Läroböckerna är inte detsamma som skolans innehåll. De kan avgränsa den inne-
hållsmässiga delen av ämnet som ska stå centralt i undervisningen. Men de får knap
past genomslagskraft i denna sin gärning idag utan att också utveckla sig mot en pe-
dagogisk-konstnärlig genre. Lagringen och den löpande informationen blir datorernas 
uppgift mer än lärobokens. Men de unga måste förstå vad maskinerna säger och 
dessutom själva finna ord att styra dem med. Detta kräver en tid och rytm som inte är 
maskinens utan bokens - boken som det tar tid att läsa och tid att förstå men som kan 
förmedla grundbegreppens långsamma sanning i flödet av utifrån kommande, alltför 
snabba intryck - vare sig de kommer från tidningar, biografier eller romaner (...). 
Därför blir läroböckerna så viktiga, ty de är den enda litteratur som alla i samhället 
någon gång måste läsa - och som alla får läsa under vägledning.29 

27 Nash, G, B, 1993, p 119 
28 Gustafsson, C i Lundgren U, P, Svingby, G, Wallin E (red) 1982 s 93 
29 Lärobok om läroböcker 1991 s 68 
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Läroböckernas betydelse för det nordiska samarbetet visades när Föreningam 
Norden bildats i de olika nordiska länderna 1919-1924. En av de första uppgii 
terna blev då att granska det som skrivits i läroböcker i historia. Ett antal fack 
nämnder granskade böckerna. 

1. Man sökte i texterna och fann nedsättande omdömen om varandras lände 
och folk. Om det var medvetet eller omedvetet skrivet, om det berodde på at 
författarna var okunniga om nyare forskning eller slentrianmässigt skrivit a^ 
tidigare läroböcker är oklart. Ett exempel är från en svensk lärobok i historia däi 
det om striderna mellan Sverige och Danmark på 1500-talet stod "som vanlig 
visade sig danskarna överlägsna då det gällde att snärja motståndarna genon 
sluga underhandlingar, men på slagfältet klarade sig svenskarna bra." 

2. Man försökte klara ut vissa kontroversiella forskningsfrågor men det vai 
besvärligare. Svenskar och norrmän hade svårt att enas om bilden av unionsti
den. Kriget i Finland 1918 var ett annat svårlöst problem. Vad skulle kriget 
kallas och hur skulle det skildras? 

3. Man pläderade för längre tidsavsnitt och utvecklingslinjer. I den frågan har 
bl a Föreningen Norden tyckt att läroböckerna för mycket fyllts av motsättning
ar och krig och i stället menat att det som varit likartat och gemensamt borde 
framhållas.30 

Viktiga men bortglömda 
Herbert Tingsten tyckte i sin bok Gud och fosterlandet, studier i hundra 
års s kolpropaganda att läroböckernas betydelse ibland glömdes bort. Så 
här skrev han: 

skolböckerna - den centrala källan till opinionerna (min kursivering) - skymtar inte 
ens i de mest inträngande och berömda skrifterna om skilda stater och folk. I England 
finns, för att ta ett slående exempel, en hel litteratur från tiden före det andra världs
kriget om nazismens hållning och syften, där man omväxlande hävdar Hitlerregimens 
krigiskhet eller fredsvilja - inte, såvitt jag funnit, ett ord om skolböckerna, i vilka 
nazismens uppfattning och metoder framträdde med ohygglig tydlighet.31 

En annan forskare som pekat på läroböckernas betydelse är Åke Holm
berg: 

Skolan - universitet och läroverk för de högre bildningssökande klasserna under hela 
bildningsperioden, folkskolan för de bredare lagren under dess senare del - inte bara 
erbjöd information utan hade också ambitioner och metoder att kontrollera informa
tionens kunskapseffekt. Skolans information var planmässig, energisk, ihållande. 
Den var i stor utsträckning baserad på läroböcker som skulle läsas in. Skolan nådde 
inte alla sina mål men misslyckades inte heller helt. Läroböckernas kunskap hade 
större utsikt att gå hem än innehållet i n ågra andra skrifter. Skolböckerna är a lltså 
av speciellt intresse för undersökningen, (de kursiveringar som förekommer i den här 
texten har jag gjort )32 

30 Behre, G -Lindqvist, O, Rapport nr 1/1990 avsnittet Föreningen Norden och historieämnet. Se även Haakon 
Viganders artikel Foreningene Nordens historiske fagnemnders gran skningsarbeid i HFLÅ 1 960-61, 
31 Tingsten, H, 1969 s 15 
32 Holmberg, Å, 1988 s 22 



Trots läroböckernas särställning som den enda litteratur som alla måste lä
sa far böckerna och deras författare praktiskt taget ingen uppmärksamhet 
utanför fackkretsarna. Dags- eller veckotidningar recenserar inte nya läro
böcker fastän ett framgångsrikt läromedel kan säljas i stora upplagor 
(recensioner har dock enlig uppgift böljat förekomma i Norge). Det kan 
jämföras med annan kulturverksamhet som konstutställningar, teaterföre
ställningar, filmer och skönlitteratur som nästan alltid granskas av i stort 
sett alla medier trots att en del av konstverken, t ex en konstnärs tavlor el
ler en diktsamling, når en ytterst begränsad publik. Undantaget från denna 
mediatystnad är Aftonbladet där Göran Hägg en gång per år på kultursi
dorna granskar ett ämnesområdes läroböcker. 3 Det har han gjort i ungefär 
tio år och det hela började när delar av kulturredaktionen blivit avskedade 
och tidningen i ett övergångsskede hade svårt att fylla kultursidorna.34 

Inte heller ekonomiskt får läroböckerna särskild uppmärksamhet. Medan 
nästan all annan kulturverksamhet, även museernas allmänhistoriska verk
samhet, får stöd av offentliga medel (t ex bidrag från stat, kommun eller 
landsting) får skolböckerna i regel inga subventioner.35 Undantaget från 
denna regel gäller böcker för mycket små elevgrupper som det inte skulle 
produceras några böcker för om inte statligt stöd utgick. 

Anslagen till läroböckerna är jämförda med andra skolutgifter små. År 
1992 gick drygt en procent av skolans totala utgifter till tryckta läromedel. 
Det blev 1181 kronor per gymnasieelev.36 

I och med att läroböckerna är relativt bortglömda kommer också läro
boksförfattarna i skymundan. 

Någon har sagt att det mest typiska med läroböcker är missförhållandet mellan deras 
betydelse och spridning i samhället och deras upphovsmäns låga status (...). Läro
boksförfattaren far sällan se sig själv i bild på bokomslaget - ibland inte ens sitt 
namn. Det har förvandlats till 'm.fl.' Få elever (och lärare) vet vilka som har skrivit 
deras läroböcker.37 

Detta citat stämmer ganska bra med de erfarenheter jag gjort när jag stude
rat läroböcker i h istoria. En del av författarna är kända för sina forskarin
satser men ingen har nått ryktbarhet utanför fackkretsarna som en följd av 
sitt läroboksskrivande. Den relativa anonymiteten och frånvaron är inget 

33 När Göran Hägg i januari 1997 recenserade gymnasietläroböcker i sam hällskunskap orsakade det en ovanligt 
livlig debatt med inslag i tidningar, radio och TV. 
34 På en direkt fråga varför läroböcker nästan aldrig anmäls i spalterna svarade dåvarande kulturchefen på 
Svenska Dagbladet, Lars Lönnroth, bl a att "frågan är berättigad" men "det handlar om en fruktansvärd massa 
böcker" och det är "svårigheter att hitta recensenter" samt att "läromedel inte är k ultur". Chefredaktören på Da
gens Nyheters kulturredaktion vid den tiden (1992) var Arne Ruth. Han menade att "man nog borde göra nedslag 
bland läroböcker" men att "skolböcker inte är produkter på den allmänna marknaden"och att det dessutom inte 
finns en kritikertradition som det gör med skönlitteraturen. Skolvärlden nr 19 1992 del 2 s 12. 
35 Mot detta resonemang kan invändas att de flesta läroböcker som inköps betalas av stat eller kommun. Men det 
finns ett undantag. Det inträffade när det behövdes en grundbok i historia för universitet sstuderande. Då gick 
staten in med pengar. Historikerna Sten Carlsson och Jerker Rosen fick tjänstledigt med lön för att skriva Svensk 
historia I och II. 
36 Statistisk Årsbok 1993 
37 Lärobok om läroböcker 1991 s 37-38 
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utmärkande för just dessa läroböckers författare för numera är även fram
gångsrika läroboksförfattare, till skillnad från storsäljande skönlitterära 
författare, tämligen okända. Författarnamnen finns ibland endast på ryg
gen eller baksidan av böckerna. I annonser för läromedel i fackpressen 
finns sällan författarnamnen med. Att kulturdebattörena så gott som undan
tagslöst låter bli att bevaka skolböckerna har jag just påpekat. Det här 
osynliggörandet är troligen helt avsiktligt och svårt att tolka på något annat 
sätt än att de flesta förlag har gjort den bedömningen att skolboksförfatta
re, till skillnad från skönlitterära författare, är ointressanta för brukarna. 

Om läroböcker och deras författare i sin helhet är det många frågor som 
än så länge förblir obesvarade t ex varför har inte, för att tala med Bour
dieu, läroboksfältet fått en viktigare position eller "laddning" i samhället 
som i sin tur "laddat" författarna med ett större värde? 

Tidigare forskning om läroboksförfattare och läroböcker. 
Det bör påpekas att forskningen om läroboksförfattare är mycket begrän
sad. Författarna nämns oftast bara i samband med att deras böcker grans
kats men forskning där läroboksförfattarna står i fokus är sällsynt, för att 
inte säga i stort sett obefintlig. Här följer dock några exempel på forskning 
där läroboksförfattare ändå omnämns. 

Göran Andolf har i s in avhandling, Historien på gymnasiet. Undervis
ning och läroböcker 1820-1965 (1972) gjort en bred genomgång av histo
rieämnet i läroverk och gymnasier. Han har i huvudsak använt kvantitativa 
metoder och i den del där han gör en djupare undersökning granskar han 
främst den allmänna historien. Andolf beskriver utvecklingen från 1800-
talets första hälft med en historieundervisning där 

antalet namn och årtal är högt, och man beskriver händelser mer än tillstånd, och 
politiska skeenden snarare än sociala och kulturella förhållanden. Vid skildringen av 
Orienten bygger man på de antika författarna och Bibeln,38 

till situationen i slutet av undersökningsperioden med ett gymnasium som 
"expanderar (...) våldsamt" där i historieämnet 

tidsperspektivet krymper medan den geografiska ramen och ämnesramen successivt 
vidgas. Ämnet hör fortfarande till de viktiga (...) men tenderar mer och mer att bli en 
orientering i det samtida samhällets företeelser, och mister alltmer det som är utmär
kande för historien som ämne, hänsynen till tidsfaktorn.39 

Han skriver att författarna vanligen var lektorer i historia och att nästan 
alla hade undervisningserfarenhet från läroverk. Läroboksförfattarna hade 
"i allmänhet hög vetenskaplig utbildning (...) och så gott som alla har dis
puterat". Andolf beskriver också hur läroboksförfattarna från början av 
perioden hade stor frihet för att sedan i slutet bli mer följsamma mot läro-

38 Andolf, G, 1972 s 284 
39 Ibid s 291 



planer och anvisningar. Han anser att sambandet med den införda läro
boksgranskningen är tydligt. Andolfs karaktäristik av gymnasiet som 
"våldsamt expanderande" är riktig men kräver den kommentaren att det 
trots allt fortfarande var mindre än en ijärdedel av de aktuella åldersgrup
perna som studerade på tre- och fyraåriga utbildningar vid gymnasierna år 
1965 som är slutåret för hans undersökning. 

Andolf har dessutom i en artikel som heter Att vara svensk visat hur C.E. 
Odhner skrev historia. Andolf pekar på att Odhner skrev mycket utförliga 
personkaraktäristiker, särskilt av kungar.40 Skildringarna ger ett modernt 
intryck på grund av sin komplexitet, skriver Andolf. Odhners och Grim
bergs författarskap diskuterar jag utförligare i avsnittet Två giganter. 

På uppdrag av Statens läroboksnämnd utförde Stig Hadenius och Claes-
Olof Olsson en undersökning med titeln Historieböckerna i det nya gym
nasiet 1970). Undersökningen gällde de historieböcker som gavs ut under 
tre år i slutet av 1960-talet. I undersökningen delade de upp texterna i fem 
olika kategorier, politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och övrigt mate
rial. De fann att läroplanens styrande effekt varierade mellan de fem böck
erna men att "flera av böckerna till sin samhällsbild och sin framställning 
är förvånande konventionella".41 Undersökningen visade också att böcker
na till allra största delen speglade Europas och Nordamerikas historia utan 
världsperspektiv. En brist i undersökningen är att Hadenius och Olsson 
inte tillräckligt tydligt redovisat vilka principer de använt vid avgränsning-
arna mellan kategorierna.42 Att läroboksförfattarna påverkas av många 
olika faktorer och att författarnas egna värderingar slår igenom nämns på 
mindre än en halv sida. 

Staffan Selander har i Lärobokskunskap (1988) använt framförallt his
torieböcker för att diskutera varför läroböcker ser ut som de gör. Han berör 
författarnas skrivsätt och erkänner att han fascinerats av den berättande 
och medryckande stilen som finns i Odhners och Grimbergs böcker utan 
att dela de värderingar som dessa författare framförde. Moderna läroböcker 
säger han är mer "pedagogiskt upplagda men ack så tråkiga".43 Selander 
pläderar i stället för läromedel som hjälper lärare och elever till en mer un
dersökande pedagogik. 

Gösta Wennberg har i sin avhandling Geografi och skolgeografi. Ett 
ämnes förändringar visat vilka som varit förändrarna av ämnet. Han näm
ner ämneslärarna, lärarutbildarna, de akademiska lärarna och forskarna, 
kursplaneförfattarna, ämneskonsulenterna inom SÖ men också läromedels
författarna. "Ofta har samma person flera av dessa roller, och därvid är det 
så att de ibland drabbas av lojalitetskonflikter eller intressekollisioner."44 

40 Andolf 1985 s 10 
41 Hadenius, S och Olsson, C, O, 1970 s 43 
42 I HT 1971:1 s 37 pekar Andolf på att där presenteras en version som i viktiga avsee nden skiljer sig från den 
rapport författarna först lämnat till Statens Läroboksnämnd. 
43 Selander, S, 1988 s 126 
44 Wennberg, G, 1990 s 194 
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Wennberg måste i högsta grad ha upplevt detta eftersom han själv haft fle
ra av dessa roller. 

Torbacke har gjort en mycket utförlig biografi över vår kanske mest 
lästa läroboksförfattare i historia. Han kallar boken för Carl Grimberg. Ett 
underbart öde. Boken presenteras utförligare i avsnittet "två giganter". 

Forskningen om läroboksförfattare är som jag tidigare påpekat mycket 
begränsad. Däremot finns det en längre tradition när det gäller att granska 
författarnas produkter, läroböckerna och enstaka studier av skolböcker fö
rekom redan på 1890-talet. Då gällde det att med forskningens hjälp lokali
sera och fa bort stereotyper som kunde väcka hat mellan folk. Men trots 
denna tidiga forskningsstart var läroboksforskning länge ett försummat 
kapitel. 

Men i dag är situationen en annan. Sedan mer än fyrtio år finns i Braun
schweig ett särskilt forskningscentrum, Georg Eckert-institutet, där man 
forskar om innehållet i läroböcker. I Frankrike startade 1980 ett program 
för forskning om läroböcker som efter det franska ordet för lärobok, ma
nuel, fyndigt nog kallas EMMANUELLE. Ett av målen är att förteckna alla 
läroböcker, i alla ämnen och för alla former av utbildning, som utgivits i 
Frankrike sedan franska revolutionen. I Wien finns Institut fur Schul-
buchforschung. Utanför Europa bedrivs läromedelsforskning bl a i USA. 
År 1988 startade The American Textbook Council i New York. Men även i 
Australien, Nya Zeeland m fl länder finns numera forskning om läromedel. 

I alla de nordiska länderna bedrivs läromedelsforskning. På Island har 
Ingvar Sigurgeirsson lett ett projekt om läroboken i det isländska klass
rummet. De frågor som varit viktiga i den forskningen är vilken roll läro
medlen spelar i klassrummet, hur lärarna väljer material åt sina klasser och 
vilka problem som läraren oftast möter när hon/han använder läromed
len.45 

I Sverige fanns 1988-95 Institutet för pedagogisk textforskning vid 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand. En särskild tidskrift, Studier av den pe
dagogiska väven, förkortad SPOV, gavs ut fyra gånger per år. 

Som jag tidigare nämnt skrev Herbert Tingsten Gud och fosterlandet 
som kom 1969. I den första delen finns en översikt över propagandan i 
skolböcker 1850-1950 i Frankrike, Italien, Tyskland, USA och Österrike. 
Den andra delen är en granskning av läroböckerna i Sverige under samma 
tidsperiod. Det var inte svårt för Tingsten att särskilt i den äldre litteraturen 
hitta citat som vi i dag kan raljera över eller småle åt t ex: 

Gemen var visserligen Kristians framfart, men Gud ledde det till Sveriges nytta. Ty 
endast därigenom, att de mäktiga herrarna ständigt grälade och krigade sins emellan, 
utrotades, blev det möjligt för Gustav I att införa den religionsförbättring och ordning 
i riket som var så högst nödvändig.46 

45 Manus 2:89 1989 s 6-7 
46 Tingsten, H, 1969 s 145 



Tingsten menade att nationella och religiösa värderingar torgfördes ganska 
ohämmat fram till första världskriget och att det därefter blev något mer 
nyanserade skrivningar även om de makthavandes idéer också i fortsätt
ningen direkt eller indirekt fördes fram i skolböckerna. Dock känns det 
som en svaghet i Tingstens bok att det saknas en riktig notapparat. 

Mai Palmberg har skrivit Afrika i skolböckerna. Gamla fördomar och 
nya (1987). Den boken bygger främst på undersökningar av afrikabilden i 
böcker för högstadiet i de samhällsorienterande ämnena samt engelska. 
Nästan alla böcker var tryckta under 1980-talet. Mai Palmberg menar att 
läroböckerna blivit bättre med åren på så sätt att öppet rasistiska uttryck 
och tydliga fördomar blivit mer sällsynta. Hon anser dock att väsentliga 
förbättringar borde göras även i fråga om utrymme, bildmateriel och tex
tinnehåll och att Afrika fortfarande skildras av läroboksförfattarna ur ett 
västerländskt perspektiv. Nya fördomar är enligt Mai Palmberg den bild av 
elände och fattigdom som skapar medlidande och skuldkänslor i stället för 
solidaritet och respekt. 

Selander-Forsberg-Romare-Åström har tillsammans skrivit Bilden av 
arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker (1992) inom ramen för ett 
projekt där de studerat yrkesliv, arbetsmarknad, finans/handel och forsk
ning/kunskap i läroböcker i samhällskunskap och historia från 1960-och 
1980-talet.47 Boken är bitvis mycket kritisk till läroböckernas framställ
ningar. För min undersökning är kanske tanken om att historien gör en z-
kurva i läroböckerna mest intressant. Förenklat ser teorin ut så att medelti
den idylliseras och utvecklingen går framåt, industrialismen däremot be
skrivs som en eländesperiod då historien vänder om och går bakåt för att i 
och med arbetarnas organisering åter vända om och gå i positiv riktning 
när de problem som industrialismen skapat blir lösta. Selander m fl menar 
också att läroboksförfattarna är för snabba med att ta ställning. De borde i 
stället lämna utrymme och ge eleverna underlag för ställningstagande i oli
ka frågor. 

Tomas Englunds två volymer, Samhällsorientering och medborgarfost-
ran i svensk skola under 1900-talet ( 1986), är en brett upplagd genomgång 
och analys av svensk skolpolitik i samhällsorienterande ämnen. Om histo
rieämnets roll i läroverket, folkskolan och försöksskolan säger han: 

Om man ser till läroplaner, metodiska anvisningar etc för dessa tre olika skolformer 
under 1950-talet är det uppenbart att de närmade sig varann. Synen på historieämnets 
roll i skolans undervisning blev såväl mindre tydlig som mer kortfattad. Samtidigt är 
det högst troligt att historieämnet i de olika skolformerna uppfattades på ett mycket 
olikartat sätt48 

Lena Olsson har forskat mycket kring So-läromedel. Hon har i sin avhand
ling Kulturkunskap i förändring (1986) undersökt kultursynen i svenska 

47 Projektet var förlagt till Institute t för pedagogisk textforskning vid Mitthögskolan. 
48 Englund, T, 1986 s 478 



läroböcker. Hon säger där bl a att etnocentrismen kan man inte komma 
ifrån men omedvetenheten i den etnocentriska attityden kan motverkas.49 I 
en rapport om hur Finland och finnarna skildras i svenska läromedel har 
hon gjort studien Finlandsbilden i svenska läromedel Rapport från SIL 
1987:4. Granskningen omfattar läromedel i svenska och SO-ämnen för 
mellan-och högstadiet. Finlandsbilden sägs i rapporten vara ganska rättvi
sande men historieskrivningen saknar kontinuitet. 

Om historia, geografi och samhällskunskap i läroböckerna har hon 
skrivit i en annan rapport från Läromedelsöversynen DS 1988:24, Skol
böcker 3. Den (o)möjliga läroboken. Slutligen har hon också skrivit om 
Norden i Norden, Kulturmöten, kommunikation, skola i en antologi redige
rad av Strömqvist S, Strömqvist G (1988). 
Åke Holmberg har tagit med läroböcker i historia och geografi i sin bok 
Världen bortom västerlandet. Svensk syn på fr ärran länder och folk från 
1700-talet till första världskriget (1988). Det är ett mycket omfattande ar
bete som belyser sambandet mellan information och kunskap. Han vill visa 
hur informationen om andra länder och folk påverkat människorna och de
ras attityder. Han använder begreppet horisontförändringar som ett centralt 
tema och beskriver hur kommunikationsteknikens utveckling vidgat hori
sonterna för praktiskt taget alla jordens folk. 

Anne Marie Berggren granskade på uppdrag av SIL, Statens institut för 
läromedel, de historiska ämnenas läromedel för gymnasieskolan 
(läroböcker i historia, religionshistoria, konst och musikhistoria) ur ett 
kvinnoperspektiv. Som jämförelse undersökte hon också läroböcker i so
cial- och familjekunskap. Hon fann bl a att "det kvinnliga" upptar ungefär 
3 procent av texten och 10-15 procent av bildmaterialet i de historiska äm
nenas läromedel. Uppsatsen är inte publicerad när detta skrivs. 

I Göteborg startade 1989 ett projekt kallat Europa och läroboken som 
docent Göran Behre leder. En tiotal rapporter har hittills publicerats bl a 
rapport nr 1 1990; Forskning kring svenska läroböcker. Det är en genom
gång av forskningsläget i vårt land och författare är Göran Behre och Ola 
Lindqvist. I rapport nr 2 ger Wolfgang Jacobmeyer en kortfattad redovis
ning av sin forskning vid Georg Eckert-Institut. Rapporten heter Interna
tional Textbook Research. Projektet Europa och läroboken har också som 
målsättning att ordna seminarier med och kontinuerligt publicera forsk
ningsresultat från utländska forskare. Det är inte möjligt att här ge en full
ständig bild av rapportserien men jag vill ändå nämna två exempel till. 
Rapport nr 9 1991 är Lars Linges; Historia i miljöperspektiv. Kulturmiljöer 
i historiskt undervisningsmaterial och rapport 11/1993; Patriotism and 
history teaching: a review of Norwegian history textbooks throughout the 
nineteenth and twentieth centuries, som skrivits av Svein Lorentzen. Rap-

49 Olsson, L, 1986 s 194-199 
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porten är en reviderad del av en föreläsning som författaren höll vid sin 
doktorsdisputation 1986.50 

Vad ska jag välja? heter en rapport som Nils Gruvberger, Roland Seve
rin och Gunilla Svingby har skrivit. Det är en granskning av läromedlen i 
SO för mellanstadiet. Författarna menar att ännu tio år efter det att Lgr 80 
började fungera företrädde mer än hälften av läromedlen en annan kun
skapssyn än läroplanens.51 

Läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan heter en slutrapport 
från ett projekt om läromedelsval och läromedelsstöd från pedagogiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Rapporten undersöker genom när
studier i sex kommuner hur läromedelsval görs och i viss mån också hur 
läromedel används i den nya gymnasieskolan men den belyser också Skol
verkets produktionsstöd genom att följa fem ansökningar om produktions
stöd från början till slut. Rapporten är skriven av Luis Ajagån-Lester m 
fl.52 

50 Projektet Europa och läroboken publicerade under tiden 1990-1993 15 rapporter. 
51 Gruvberger, N, mfl 1992 s 77 
52 Ajagån-Lester m fl 1995 
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2. AVHANDLINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 

Vad jag försöker visa är att det som man kallar det sociala helt igenom är historia. His
torien finns inskriven i tingen, dvs i institutionerna (maskinerna,verktygen, lagstiftning
en, de vetenskapliga teorierna etc), liksom i kropparna. (—)(Även) det omedvetna är 
historia.53 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med min avhandling är att göra en studie av ett 
antal läroboksförfattare och deras sätt att skriva läroböcker i historia för 
gymnasiet. För att nå detta utformar jag ett antal hypoteser. 

Först presenterar jag mina antaganden om vem eller vilka som skrivit. 
• Jag antar att förlagen systematiskt efter provskrivning valt ut de för upp
giften mest lämpliga skribenterna. Så gjorde t ex bokförlaget Liber när de i 
slutet av 1980-talet skulle skaffa författare till ett nytt läroboksprojekt i 
SO-ämnen på högstadiet. 
• Jag utgår också från att det framförallt är forskare vid universitet som 
verkat som läroboksförfattare och i mindre utsträckning aktiva gymnasielä
rare. En av universitetens uppgifter är att göra sina forskningsresultat kän
da och läroboksskrivande kan ha fungerat på detta sätt, särskilt under den 
tid dessa författare verkat då historieämnet genomgick stora förändringar 
vad gäller innehåll och metoder. Exempel på nya expanderande forsk
ningsfält fanns ofta inom ekonomisk och social historia. 
• Mot bakgrund av de forskningsresultat som Göran Andolf presenterat 
antar jag att det är män som skrivit läroböcker i historia för gymnasiet men 
att det som närmast varit ett manligt monopol bryts under tidsperioden och 
ett antal kvinnor kommit in som författare till läroböcker i gymnasieämnet 
historia eftersom andelen kvinnliga forskare och gymnasielärare i h istoria 
under samma tid ökade markant. 

Andolf fann vidare att flera av läroboksförfattarna hade varit politiskt 
aktiva och att en klar majoritet av dem var bärare av politiska åsikter som i 
dagligt tal kallas borgerliga.54 

• Med tanke på den allmänna politiska utvecklingen i vårt land antar jag 
dock att den borgerliga dominansen rubbats och att en betydande del av de 
studerade författarna har politiska åsikter som de själva karaktäriserar som 
icke-borgerliga. 
• På grund av att befolkningsmängden är mycket större i den södra halvan 
av landet och att skolboksförlagen i allmänhet har sina huvudkontor i den 

53 Bourdieu, P, 1992 s 31-32 
54 Göran Andolf visade att "flera av de mer betydande författarna har varit politiskt verksamma på olika sätt, i 
synnerhet omkring sekelskiftet" och att alla utom en av författarna vid den tiden kunde karaktäriseras som kon
servativa, en av dessa var "extremt konservativ". Andolfs forskning om läroböcker och läroboksförfa ttare har 
1965 som slutår. Andolf 1972 s 134 



delen förväntar jag mig att de flesta författare rekryterats bland personer 
som är eller som vid tiden för skrivandet var bosatta i södra delen av Sve
rige. 
• Med hänsyn till den standardökning och utbildningsexplosion som skett 
sedan 1950-talets slut förväntar jag mig att det skapats en kår av heltidsar-
betande, professionella läroboksförfattare och att en betydande del av 
"mina" författare därför på heltid skrivit läroböcker och försörjt sig på 
detta arbete.55 

Därefter formulerar jag några hypoteser om hur skrivandet gått till och 
hur författarna skrivit. 
• Jag antar att läroboksförfattarna varit i frontlinjen när det gäller lag- och 
samarbete och att de inom författargrupperna enats om viktiga principer 
för uppläggning av arbetet och att de därför tillsammans gjort noggranna 
didaktiska överväganden innan skrivprocessen startat samt att de under 
själva skrivandet träffats regelbundet. Det finns skäl att förvänta sig detta 
därför att forskarna under den här tidsperioden i stor utsträckning lärde sig 
arbeta med projekt och så småningom också i tvärvetenskapliga samman
hang. Under samma tid fick gymnasierna flera nya läroplaner i vilka sam
arbete inom och över ämnesgränserna betonades. Dessutom utgår jag från 
att en väl fungerande läroboksproduktion kräver att alla i författargruppen 
har klart för sig och är eniga om enligt vilka didaktiska principer läromed
let ska utformas. 
• Det är rimligt att anta att det finns påvisbara skillnader i sättet att skriva 
historia på mellan dem som i huvudsak är forskare och dem som är lärare 
dels när det gäller att föra in nya forskningsresultat i läroböcker dels när 
det gäller att presentera mer än en version av ett händelseförlopp och för
klara ett historiskt skeende. Nya forskningsrön har varit en naturlig del av 
vardagen för de författare som främst verkat som forskare och därför antar 
jag att de oftare har skrivit in delar av dessa nyheter i sina läroböcker. 
Forskningserfarenheterna bör dessutom ha gett dem en större träning än lä
rargruppen i att flersidigt belysa händelser och jag utgår från att detta ock
så syns i läroböckerna. 
• Jag utgår från att dessa skillnader också gett utslag i försäljningssiffrorna 
på så sätt att de läroböcker som skrivits av forskare bättre har motsvarat 
gymnasielärarnas behov av läroböcker med nyheter från det historiska fäl
tet och att läroböckerna därför tilltalat lärarna så mycket att de sålts i större 
upplagor än de läroböcker som skrivits av aktiva gymnasielärare. 
• Jag antar dessutom att läroboksförfattarna i lik het med sina skönlitterära 
kollegor medvetet och omedvetet skrivit in delar av sina livsvärldar och 
personligheter i böckerna. Det kan vara erfarenheter från uppväxt, utbild
ning eller arbetsliv som visat sig i skrivsätt och i det innehåll som de valt 

55 Med professionella menar jag i detta fall att de på heltid under en följd av år har kunnat försörja sig på läro-
boksskrivande. 
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att skildra.56 Jag kallar detta för författarens röst där författaren använt 
denna livsvärld som en ram och ett filter i sin produktion. 
• Jag utgår vidare från att den enskilde författaren inte öppet i läroböckerna 
redovisar sin historié- och kunskapssyn annat än i undantagsfall eftersom 
det inte ens i dag är särskilt vanligt att göra det. 
• Jag utgår ändå från att de har mer eller mindre bestämda åsikter om var
för elever ska läsa historia i skolan och att de överhuvudtaget har ganska 
bestämda uppfattningar om historieundervisning t ex hur deras lärobok bör 
användas och hur en lärare kan göra för att fa elever att förstå stora tidsav
stånd. 
• Jag förutsätter och förväntar mig att de stora förändringar som gymnasi
ernas organisation och elevsammansättning har genomgått under tidsperi
oden ska ha avsatt tydliga spår i läroböckernas innehåll och utformning 
och att det därför är stora skillnader mellan den äldsta av de böcker som 
jag studerat, den från 1958, och den nyaste från 1994. 

De sista hypoteserna berör ett par aspekter på vad författarna skrivit om 
och varför de skrivit. 
• Jag antar att författarna är medvetna om att deras politiska åsikter kan ha 
haft betydelse för läroböckernas utformning och innehåll. 
• I denna del utgår jag från att staten spelat en viktig roll för läroboksförfat-
tandet dels genom de olika styrdokument som gällt vid skrivandet och som 
jag utgår ifrån att författarna studerat noggrant och verkligen försökt följa 
dels genom att den statliga läroboksgranskningen haft stor betydelse för 
innehåll och skrivsätt. 
• De minnesbilder som jag har från debatter kring den statliga granskning
en av biofilmer gör att jag utgår ifrån att en livlig debatt om läroboks
granskningens för- respektive nackdelar blossat upp när statens granskning 
medfört att författarnas verk drabbats av försäljningsstopp eller kraftiga 
förseningar. 
• Det är rimligt att anta att författarna skrivit så att andelen svensk historia 
var större när de första böckerna skrevs och att den allmänna historiens an
del ökat på bekostnad av den svenska historien i takt med att vårt lands 
internationella kontakter ökat så att andelen svensk historia är minst i de 
böcker som är tryckta under 1990-talet. 
• Jag antar också att författarna haft flera motiv för att ge sig in i läroboks
skrivandet och att skälen vägt olika tungt för olika personer men jag utgår 
ifrån att det ekonomiska motivet spelat en viktig roll för dem alla. 

Dessa hypoteser gäller mitt huvudsyfte som är att studera ett antal förfat
tare till historieläroböcker för gymnasiet. Läroboksförfattarna har ju varit 
viktiga, direkta uttolkare av gymnasieämnet historia på historiens väg från 
universitetsämne till utförd undervisning i historia. 

56 I den delen ingår inte en analys av författar nas språk i läroböcke rna. 
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För att fa svar på mina antaganden och frågeställningar har jag bl a använt 
mig av oral history som en väg att vinna kunskap, med de fel och förtjäns
ter som den metoden medför. 7 Tretton av de ursprungliga sexton förfat
tarna levde när studien började. I en första omgång intervjuade jag dem 
alla utifrån ett didaktiskt perspektiv. Efter detta följde life story intervjuer 
med tre författare, en från vardera av de författarkategorier som jag, utifrån 
deras utbildning och yrkeserfarenhet, kunde se efter den första intervjuom
gången 

Som ett viktigt komplement till författarintervjuerna har jag dels lyft 
fram den genre av litteraturen som läroböckerna utgör dels studerat en del 
av författarnas produkter. 

Alla läroböcker som ingår i denna studie har jag först studerat mer 
översiktligt för att kunna bilda mig en uppfattning om hur författarna dis
ponerat sina läroböcker. Vad säger de i förord och innehållsförteckning? 
Överensstämmer innehållet med den kursplan som gällde när boken tryck
tes? Är stoffet i huvudsak ordnat kronologiskt eller tematiskt? Går det i 
uppläggningen att spåra några andra principer för disposition? Hur ser den 
innehållsmässiga relationen ut mellan svensk och allmän historia? 

Därutöver har jag analyserat hur de tre författare som jag gjorde life sto
ry intervjuerna med har skildrat tiden 1914-1945 i sina respektive gymna
sieböcker i historia. Den perioden valde jag för att jag bedömer att den är 
tillräckligt omfattande för att ge svar på de frågor jag ställt, men ännu vik
tigare för valet av avsnitt är att jag vet att det verkligen är Söderlund och 
Westin som skrivit dessa avsnitt i sina läroböcker (det problemet finns ju 
inte med den tredje författaren, Häger, eftersom han skrivit alla tre böcker
na själv). 

Jag har i den delen framförallt ställt följande frågor. Hur är rubriksätt
ningen gjord? Vilken typ av förklaringar dominerar ur ett tids- och ett för
ändringsperspektiv? Var ligger tyngdpunkten i förklaringarna? Lämnar 
författaren mer än en förklaring till en förändring eller händelse? Diskute
ras olika historiesyner och framträder delar av författarens livsvärld i läro
boken? 

Jag har dessutom funnit det nödvändigt att kortfattat beskriva den långa 
tradition som historia har som universitetsämne och gymnasieämne. Hur 
har dessa två olika delar utvecklats genom åren? Vad har hänt och vad kan 
hända med historien på dess väg från universitetsämne till utförd under
visning i gymnasiet? 

Till förklaringsbilden hör också en diskussion om vilken betydelse de 
marknadsmässiga villkoren och historielärobokstradition kan ha haft för 
författarnas läroboksskrivande samt hur historieundervisningsverkligheten 
har speglats i några olika forskningsprojekt. 

57 Perks, R 1995 s 5 definierar begreppet oral history så här. "Oral history is spoken history: it is the recording of 
people's unique memories and life stories." 
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De erfarenheter som många års undervisning i historia och läroboksskri
vande i skolämnet samhällskunskap gett mig har tillsammans med detta 
avhandlingsarbete gjort att det så småningom växt fram en exkurs där jag 
redovisar några tankar kring frågan vad historieundervisning i en framtid, 
som åtminstone i det nära perspektivet har behov av läroboksförfattare och 
läroböcker, skulle kunna vara. Jag tror nämligen att människorna även i 
fortsättningen på olika sätt kommer att föra delar av vår kunskap om det 
förflutna vidare och oavsett hur detta kommer att ske är alltid de didaktiska 
frågorna varför, vad och hur betydelsefulla för den som vill bedöma en 
historisk framställning och söka spår efter dess författare.58 

Metoder och arbetssätt 

Vi instämmer i varje fall med synen att det knappast finns - och förmodligen aldrig 
kommer att finnas - någon enhetlig metodlära som anger kungsvägen till Sanningen och 
förmår fånga in det vetenskapliga projektet, vilket ju delvis handlar om kreativitet och 
överskridande. Detta innebär inte att vi instämmer i en superliberalistisk syn på forsk
ning och metod, utan vi håller med Bernstein om att man kritiskt måste pröva olika an
språk på teori, begrepp, empiriska resultat etc och erkänna att prövningarna alltid grun
das på en inbyggd position som man i ett givet ögonblick inte kan ta sig ur.59 

I förordet har jag beskrivit hur jag gradvis flyttat tyngdpunkten i d etta av
handlingsarbete från ett antal läroböcker till deras författare. Valet av läro
böcker kom därigenom till en del att styra urvalet av läroboksförfattare. 
Författarna presenteras utförligare framförallt i kapitlen Läroboksförfattare 
i historia, Författarnas gymnasieläroböcker och Tre författarkategorier. Det 
är följande författare och deras sju läroböcker som jag skriver om.60 För
teckningen är i huvudsak gjord i kronologisk ordning efter läroböckernas 
tryckår.61 

1. Söderlund-Seth-Johannesson: Medeltidens och nya tidens historia för 
gymnasiet. 1958 

2. Granineer-Tägil: Historia i centrum och periferi. Del 1-3. 1973-77 
3. Hildingson-Kiellin-Westin-Åberg: Fyra epoker. 1968 samt 

Hildingson-Kiellin-Norman-Westin-Åberg: Två sekler. 1979 
4. Häger: Grepp om historien 1-3. 1978-79 
5. Graninger-Tägil-Carlsson: Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar. 

1990 
6. Bergström-Lövgren-Almgren: Nya Alla tiders historia. 1991 
7. Westin-Norman-Thullberg: Människans historia 1-3. 1990-93 
58 Med stöd av Klaus Bergmanns tankar om vad historiedidaktik kan och bör ge tillåter jag mig att skriva exkur-
sen i huvudsak utifrån ett reflekterande och normativt perspektiv. I didaktika vsnittet.presenterar jag Bergmanns 
idéer utförligare. 
59 Alvesson, M, - Sköldberg, K, 1996 s 60 
60 Jag väljer här att tala om sju läroböcker även om ett lärobokspaket har två delar och tre lärobokspaket består 
av tre delar så att dessa sju "böcker" tillsammans kan räknas som jjorton böcker. 
61 De författare vars namn är understrukna första gången de nämns i den här sammanställningen levde när studien 
började och jag har intervjuat dem alla. 



Detta är självfallet inte alla läroboksförfattare som skrivit historieböcker 
för gymnasiet sedan slutet på 1950-talet. De läroböcker som jag har valt 
innehåller både allmän och svensk historia. Första utgivningår är, med ett 
undantag, koncentrerade till tre olika perioder. De tre perioderna är från 
slutet av 1950-talet, andra hälften av 1970-talet samt början av 1990-talet. 
Eftersom de valda läroböckerna har haft så lång "livstid" att många av dem 
funnits samtidigt på marknaden (och därför överlappande varandra) repre
senterar de läroböcker som aktivt använts under hela tiden från det att den 
första av de undersökta böckerna kom ut. 

Den första läroboken som jag tagit med i studien var när den utgavs 
delvis nyskriven med den nordiska historien inarbetad. Boken var välkänd 
och blev mycket spridd. 

Från 1970-talet valde jag tre böcker som nytryckts under denna period. 
Genom valet av dessa böcker har jag dessutom fått möjlighet att granska 
historieböcker med tre olika inriktningar. Historia i centrum och periferi 
bröt mot flera traditioner på läroboksområdet. Fyra epoker och Två sekler 
var helt nyskrivna och mer konventionellt upplagda medan Grepp om his
torien skrevs för att också passa undervisningen vid kommunal vuxenut
bildning och folkhögskolor.62 Vad skillnaderna mer exakt består i klargör 
jag längre fram i samband med att böckerna presenteras utförligare. 

De tre böckerna från 1990-talet var i sto rt sett de läroböcker i historia 
för gymnasiet som ny- eller omtrycktes och användes i skolorna när mitt 
avhandlingsarbete startade. Den nyaste boken i undersökningen, Männi
skans historia, var vid den tiden dessutom helt nyskriven. 

I historieundervisningen vid gymnasierna kan andra delar av författarnas 
läromedel ha använts genom åren men jag bortser här från sådant eftersom 
studien främst gäller läroboksförfattarna. 

På grund av att läroböcker generellt sett har haft en stark ställning som 
hjälpmedel under den tid som dessa författare var verksamma bedömer jag 
att studier av läroböcker kan ge en del värdefulla svar på hur historieun
dervisningen har utformats trots att jag inte haft möjlighet att studera den 
faktiska undervisningen. 

Att jag velat lyfta fram dessa böckers författare beror, som jag tidigare 
påpekat, på att forskningen om läroboksförfattare i allmänhet är mycket 
begränsad. 

62 Fyra epoker utkom egentligen första gången i slutet av 1960-talet men nytrycktes under 1970-talet. 
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Intervjuer 

Den historiska intervjun utmärks av att individen placeras i världens centrum.63 

För att uppnå mitt syfte har jag, som jag tidigare nämnt, också genomfört 
två olika omgångar författarintervjuer. 

Den första intervjuomgången, som omfattade samtliga vid intervjutillfal
let levande författare till de utvalda läroböckerna, skedde utifrån ett didak
tiskt perspektiv. Didaktik avgränsar jag till frågor som rör undervisning 
och inlärning. Jag använder här ordet didaktik i den tyska och svenska be
tydelsen och inte det anglo-amerikanska ordet didactics för att markera 
vilken sorts didaktik det är frågan om.64 

Den andra intervjuomgången gällde endast en läroboksförfattare från 
vardera av de tre författarkategorier som jag kunde se när jag bearbetat 
materialet från den första omgången intervjuer. Den andra intervjuom
gången kan hänföras till en intervjumetod som jag kallar levnadsberättelser 
eller life stories. Intervjumetoden beskrivs under en egen rubrik här nedan. 
Resultatet av dessa levnadsberättelser presenteras i kapitlet Tre författarka
tegorier. 

Jag vill påpeka att författarna i förväg inte fick tillgång till de frågor som 
jag tänkt ställa utom i ett fall i den första omgången intervjuer där författa
ren krävde detta. Till alla de andra lämnade jag endast muntligt en allmän 
information om innehåll och i vilket sammanhang intervjuerna skulle 
komma att användas. Jag ville med detta förfaringssätt minimera riskerna 
för att fa alltför tillrättalagda svar och öka chanserna att fa deras mer eller 
mindre spontana synpunkter. Författarna är ju verbalt tränade och skickliga 
i att uttrycka sig och därför bedömde jag att de skulle klara av att svara på 
frågorna utan att ha sett dem i förväg. 

Alla författare intervjuades. 
Jag har största delen av mitt liv haft läroböcker som mitt viktigaste hjälp
medel, först vid studier och sedan i arbete. Men det är ett mycket begränsat 
antal av de författare vars böcker jag använt som jag tidigare träffat och 
därför har frågorna till dem om läroböcker fatt vara obesvarade tills nu. 

Som användare har jag ofta velat fråga författaren olika saker. Varför 
skriver du så här? Varför betonar du detta och glömmer bort det där? Var
för redovisar du denna diskussion och inte någon annan? Vem har valt bil
derna och kartorna? Vad har du gjort i dina böcker för att ungdomar ska 
förstå tid, det kanske mest centrala av de historiska begreppen? Senare i li
vet har jag frågat mig: Vilka didaktiska tankar har den här författaren 

63 Ehn, B, Livet som intervjukonstruktion i Tigerstedt m fl 1 992 s 206 
64 En något förenklad beskrivning av skillnaderna mellan det tyska och det angloamerikanska begreppet kan vara 
att den tyska didaktiken betonar vad-frågan mer än den angloamerikanska som i stället framhåller hur-fråga n. I 
avsnittet om didaktik förklarar jag skillnaderna mer utförligt. 



tänkt? Varför just dessa? Vilken historiesyn representerar han? Vem är han 
egentligen? 

Min huvudsakliga avsikt med den första intervjuomgången är alltså att 
förstå författarna och synliggöra deras didaktiska tankar, idéer, attityder 
och erfarenheter kring skolämnet historia, läroböcker och läroboksskrivan
de. Därför har många frågor i den första intervjun kommit att handla om 
vad det var som påverkade dem när de skrev. Var det läroplanerna som 
styrde eller rädslan för statens granskning, var det traditionen, tittade de på 
konkurrenterna, var det problem som just då stod i fokus som gavs stort ut
rymme, påverkade nya forskningsrön innehållet eller var det främst förfat
tarens egna intressen som tillgodosågs? Hur mycket har deras "livsvärld" 
styrt deras urval och sätt att skriva? Jag vill kort sagt ta reda på vilka fakto
rer som för författarna framstått som viktiga vid urvalsprocessen. 

Andra frågor handlar om hur läroboksförfattaren har tänkt sig att boken 
främst ska användas. Hade författaren någon särskild didaktisk modell i 
åtanke när han skrev boken? 

Den första omgången intervjuer gjordes i direkta möten eller per telefon. 
Intervjuerna har spelats in på band och sedan skrivits ut. Svaren redovisas 
fråga för fråga och består till största delen av referat med exakta citat info
gade då och då för att konkretisera och levandegöra framställningen. Trots 
att jag i texten hänvisar till dessa utskrifter är intervjuerna den primära 
källan. Författarna har i denna intervjuomgång fått en viss anonymitet när 
frågorna och svaren handlat om politisk tillhörighet eller politiska sympa
tier. Jag har i dessa fall inte redovisat den enskilde författarens svar. 

Direkt efter intervjusvaren följer kommentarer och ibland något citat ur 
annan forskning eller utdrag ur olika styrdokument. 

Utgångspunkter för en översiktlig genomgång av läroböckerna. 

Studierna av författarnas läroböcker genomför jag i två olika omgångar 
och på två olika sätt. I den första genomgången vill jag få en mer översikt
lig uppfattning om böckernas uppläggning. Därför studerar jag vad förfat
taren eller författarna 
• säger i förordet. Vilken information vill de förmedla till läsarna innan 
dessa börjar använda boken? 
• har skrivit i innehållsförteckningen ur några olika aspekter för att ta reda 
på om innehållet i stort sett överensstämmer med gällande kursplan vid 
utgivningstillfallet, och om stoffet inte stämmer med kursplanen försöker 
jag fastställa på vilka punkter det avviker. Jag granskar också om stoffet är 
ordnat i huvudsak kronologiskt eller tematiskt eller om det går att finna 
några andra principer för innehållets disposition. Jag försöker slutligen i 
den här första studien av läroböcker klarlägga den innehållsmässiga av
vägningen av stoffet när det gäller relationen mellan svensk och allmän 
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historia. När jag bestämt vad som räknas till svensk historia har jag tagit 
med de sidor där den svenska historien genom bilder, tidsaxlar och texter 
dominerat. Det är emellertid i det närmaste omöjligt att exakt beräkna den 
svenska historiens andel och därför anger jag endast ungefarliga siffror. 
Med hänsyn till användningen av resultaten anser jag att metoden är till
räckligt noggrann. 

Den här första studien omfattar alla böcker. I den andra läroboksstudien 
gör jag en mer ingående analys av vad och hur tre utvalda författare skrivit 
om de avsnitt som handlar om tiden 1914-1945. Utgångspunkterna för 
denna analys redogör jag senare för. 

De båda läromedelsanalyserna har jag, som jag tidigare nämnt, komplet
terat med två olika slags författarintervjuer. 

Tre life story intervjuer 

Den andra intervjuomgången består av tre längre intervjuer, så kallade life 
story intervjuer, med var sin "typförfattare". Avsikten med dessa intervjuer 
var dels att försöka förstå vilken betydelse som t ex uppväxt, utbildning 
och arbetsliv har haft när de skrivit och dels försöka se om läroboksförfat
tarnas grundläggande värderingar avspeglas i deras läroböcker. 

Med life story (eller autobiografi), avser jag i detta fall en muntlig lev
nadsberättelse, en personhistoria som den enskilde läroboksförfattaren har 
berättat för mig i intervjuer som mer är att likna vid samtal än vid regelrät
ta utfrågningar.65 Det blir i sådana fall i huvudsak den intervjuades själv
bild som återges. Den täcker inte personens hela liv utan endast vissa delar 
eller aspekter av författarens liv. En utvidgning av life story kallar Bertaux 
för life history,66 Den metoden kallas också för case history. Det är en lev
nadsberättelse som kompletterats med andra mer eller mindre officiella 
faktauppgifter om en persons liv. Eftersom jag till intervjuerna lagt fakta 
från offentliga källor blir den skildring som jag ger av dessa tre läroboks
författare en life history version. 

Huvudtanken med denna metod är att människors konkreta levnadsöde 
kan tillföra forskningen kunskap som är svår eller omöjlig att nå med andra 
metoder. Det kan röra sig om hur och varför livet utformat sig på ett visst 
sätt för en viss människa. Dessa fakta kan användas när man diskuterar hur 
en person och dennes arbete påverkats av det samhälle som personen växt 
upp och levt i, hur familjen, samhällsklassen, studieåren, yrkeslivet och 
viktiga händelser stegvis format individen och fortsätter att påverka denne 
och dennes arbetsresultat. 

I det här sammanhanget använder jag mig av denna metod för att jag 
bättre ska förstå den enskilde författaren. För att tydliggöra vad författarna 

65 Begreppet samtalsintervju kan vara den benämning som bäst beskriver det faktiska skeendet. 
66 Bertraux, D, 1983 s 7 



säger som kan anknyta till läroboksskrivandet gör jag då och då pauser i 
författarnas livsberättelser för att direkt kommentera det som sagts. Dessa 
kommentarer, som jag kallar för perspektiviseringar, innehåller mina 
tolkningar och försök till överblickar.67 Perspektiviseringarna kan variera i 
omfattning från ett par rader till ungefär en sida och de skrivs utan särskild 
rubrik men med kursiv stil. Genom att de placeras direkt in i händelserna 
styrs de till en del av den intervjuades eget berättande. Även denna serie 
intervjuer har jag spelat in och fått utskriven. 

När den preliminära intervjutexten var inplacerad i avhandlingen sände 
jag ett utdrag av respektive life story intervju till Westin och Häger för 
kommentarer. Deras synpunkter medförde i något fall smärre justeringar 
eller kompletteringar men det var jag själv som helt avgjorde om ändringar 
skulle göras eller inte. Tyvärr hade i det läget Ernst Söderlund, som var 
den tredje som jag gjort life story intervjuer med, avlidit. 

Tiden 1914-1945. En fördjupad läroboksanalys. 

En fördjupad läroboksanalys kan genomföras på många olika sätt. Jag har 
valt att göra läromedelsanalysen på samma avsnitt, tiden 1914-1945, i de 
tre läroböcker som de tre life story intervjuade författarna, Ernst Söder
lund, Bengt Åke Häger och Gunnar T Westin, skrivit. Valet av tidsperiod 
har jag motiverat i syftesbeskrivningen. 

Jag försöker med den här utökade analysen se om just dessa tre författa
res person och "röst" går att spåra i det som de skrivit. Vid analysen har 
jag särskilt studerat 
• hur rubriksättningen är gjord och då jämfört de huvudrubriker och under
rubriker som finns i avsnittet. 
• vilken typ av förklaringar som dominerar författarens framställning dels 
ur ett tidsperspektiv - är det kort historia, dag för dag, månad för månad 
eller lång historia, år för år eller sekel för sekel, dels ur ett förändring
sperspektiv - vem eller vad är det som åstadkommer förändringar? Lägger 
författarna oftast ett aktörs- eller strukturperspektiv på skeendet? Var lig
ger tyngdpunkten i förklaringarna? Lämnar författaren mer än en förkla
ring till en händelse eller företeelse? Går det i sätt et att förklara historiska 
företeelser och händelser spåra delar av författarens livsvärld som den visat 
sig i life story intervjuerna? Vad kan i det här sammanhanget t ex skriv
ningen av bildtexter belysa? 
• om författaren diskuterar olika sätt att se på historien och om han presen
terar sin egen historiesyn eller om hans livsvärld visar sig i texten på något 
annat sätt när han skrivit. 

Begreppet perspektiviseringar har jag lånat från Bernler G, Bjerkman A, 199 0. 
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Källor och källkritiska reflektioner 

De viktigaste källorna till den här avhandlingen är de två olika slagen av 
författarintervjuer och författarnas gymnasieläroböcker i historia samt de 
statliga styrdokument som gällt under de granskade läroböckernas tid. Men 
jag har också studerat officiellt tryck, tidskrifter, tidningar och litteratur 
inom ämnesområdet. Innan jag diskuterar källkritiska problem ska jag sätta 
in det mänskliga berättandet och intervjuandet i ett historiskt sammanhang. 

Nästan all historia som skrevs före 1800-talets slut byggde på männi
skors berättelser. Antikens hjälteskildringar, medeltidens krönikor, till och 
med upplysningstidens historieskrivning vilade till stor del på muntliga 
källor. Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet förändrades detta 
förhållande genom den forskning som den tyske historikern Ranke och 
hans efterföljare utförde. Den källkritiska metod som de utvecklade bygg
de i huvudsak på skriftligt material och därmed hänvisades historikerna 
mer och mer till arkiv och bibliotek för lång tid framåt. 

Det var egentligen amatörhistoriker som tog upp traditionen från tiden 
före Ranke och började ta vara på folks berättelser. Så småningom kom 
även professionella historiker att utveckla det som i dag kallas muntlig 
historia i vilken intervjun är en viktig metod. En intervju är en strukturerad 
utfrågning eller ett samtal för att ta reda på en persons kunskaper, attityder, 
uppfattningar och åsikter i någon eller några frågor. Intervjuer är numera 
vanliga även i historia, särskilt vid forskning i frågor som rör befolkning 
eller sociala och ekonomiska förhållanden, men metoden är kanske ännu 
vanligare i den samhällsvetenskapliga forskningen. En intervju kan i ve
tenskapliga sammanhang hanteras både som en produkt och en process. 
Intervjun/samtalet eller besvarandet av en enkät är en process och cita
tet/resultatet en produkt.68 

Både kvantitet och kvalitet. 

Intervjuer kan något förenklat delas in i kvantitativa eller kvalitativa även 
om alla intervjuer i någon mening innehåller både kvantitativa och kvali
tativa element.69 När det gäller den vetenskapliga debatten om kvantitativa 
och kvalitativa arbetssätt beskrivs den av Bengt Starrin så här: 

Under vissa perioder har det helt enkelt betytt numerisk mätning till skillnad från 
omedelbara sinnesförnimmelser. Under andra perioder har det betytt vetenskaplig 
abstraktion kontra vardagslivets omedelbarhet. Och under ytte rligare några tillfallen 
har det handlat om motsättningen mellan positivister och icke positivister.70 

68 Krag Jacobsen, J, 1993 s 10 
69 Kullberg, B, 1996 s 38 talar om kvantitativa metoder som "bevisets väg" och kvalitativa metoder som 
"upptäcktens väg". 
70 Starrin, B & Svensson, P-G, 1994 s 12. Bengt Starrin har på s 35 i samma verk en sammanställning av ord som 
präglar de två metoderna. Jag väljer at t exemplifiera med de fem första orden i vardera kolumnen. 



En del forskare menar att valet mellan i huvudsak kvantitativ eller kvalita
tiv metod görs utifrån den vetenskapssyn som forskaren har och det beror i 
sin tur på forskarens verklighets- människo- och kunskapssyn. 

Interviewing has a wide variety of forms and a multiplicity of uses. The most com
mon type of interviewing is individual, face-to face verbal intercharge, but it can also 
take the form of face-to-face group interviewing, mailed or self-administered ques
tionnaires, and telephone surveys. Interviewing can be structured, semistructured, or 
unstructured. It can be used for marketing purposes, to gather political opinions, for 
therapeutic reasons, or to produce data for academic analysis. It can be used for the 
purpose of measurement or its scope can be understanding of an individual or a group 
Perspektive. An interview can be a one-time, brief exchange, say five minutes over 
the telephone, or it can take place over multiple, lengthy sessions, sometimes span
ning days, as in life-history interviewing.71 

Inom den psykologiska forskningstraditionen har de kvantitativa metoder
na haft en stark ställning men även där finns förespråkare för en kvalitativt 
inriktad forskning. I den psykologiska forskningsmetodiska litteraturen 
dominerar dock fortfarande de kvantitativa metoderna medan bilden delvis 
är en annan inom den pedagogiska och sociologiska forskningen.72 Redan 
1910-1929 fanns det i den svenska pedagogiska forskningen inslag av 
kvalitativ analys hos t ex Bertil Hammer, men den kvalitativa forskningen 
har blivit mer vanlig de senaste tjugo åren. Inom sociologin har forskare 
sysslat med fallstudier åtminstone sedan slutet på 1960-talet. 

Den kvantitativa forskningens resultat har ofta ansetts tillförlitliga. Där
för har den sortens metoder länge haft en stark ställning medan de kvalita
tiva forskningsmetoderna i d et korta perspektivet inte har samma erfaren
het och omfattning. Kritiken mot kvalitativa intervjuer har ofta framhållit 
de felkällor som kan uppstå beroende på var, när och hur intervjuerna ge
nomförs. Resultaten kan också bero på den eller de som intervjuar och ut
tolkar svaren samt på den eller de som svarar. 

De som använder sig av kvalitativa intervjuer som vetenskaplig metod 
brukar hävda att kvalitativa intervjuer ger den sorts information som är 
svår eller omöjlig att få på annat sätt t ex genom kvantitativa metoder. Ett 
intervjutillfälle kan dessutom väcka nya tankar kring ämnet både hos den 
frågande och den svarande eller ge ett extra tillfälle till eftertanke. 
I en del sammanhang används både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
En kvalitativ metod kan användas för att komplettera de resultat man fatt 
genom en kvantitativ undersökning, t ex en enkät eller tvärt om. De inter
vjuer jag genomfört vill jag karaktärisera som till största delen kvalitativa 
men med en mindre del kvantitativa inslag 

Under den första intervjun använde jag en intervjumetod som i huvud
sak följde ett i förväg fastlagt frågeschema men den lämnade också ut

"Kvantitativa" ord är objektiv, deduktiv, hård, vetenskap och positivism. 
"Kvalitativa" ord är subjektiv, induktiv, mjuk, konst, hermeneutik, allt enligt Starrins sammanställning. 
71 Denzin, N,K. & Lincoln, Y,S (ed) ( 1994 ) p 361 
72 Starrin B & Svensson P-G 1 994 s 18 



rymme för följdfrågor och kommentarer. Den typen av forskningsintervju
er ger faktamaterial men också öppenhet med möjligheter till fortsättning 
och fördjupning. Jag valde den metoden i den första intervjuomgången för 
att jag bedömde att den bäst gav den information som jag var ute efter, 
förutsatt att den kompletterades med andra data t ex det som läroböckerna 
gett. Nya, av mig oförutsedda aspekter, kunde på det sättet fångas upp och 
vävas in. Metoden gav också stora möjligheter att med god säkerhet bear
beta, sammanställa och jämföra svaren. 

När jag i den andra intervjuomgången valde life story som metod valde 
jag också en utpräglat kvalitativ metod som bygger på (och i h ög grad är) 
enskilda personers berättelser. Metoden har de förtjänster men också de 
svagheter som berättandet ofta medför. Berättelsen ger närhet och skapar 
intresse och den kan därigenom bli lättläst. Den lyfter fram det personliga, 
det unika och tidstypiska hos varje människa (det verkligt unika och det 
personliga är den egna kombinationen av det unika och det tidstypiska och 
allmänna). Det personliga kan tillsammans med det allmänna visa på ut
vecklingslinjer i samhället och därigenom ge mer eller mindre tydliga för
klaringar till det som produceras i ett samhälle vid en viss tid. Med sin 
livsberättelse kan individen ge nya dimensioner åt det problem och den tid 
som undersöks. Men forskaren kan i det läget frestas till att övertolka det 
unika till något allmänt och tidstypiskt medan berättaren kan sträva efter 
att endast lyfta fram det unika. 

Om forskaren är uppmärksam på detta och andra problem som metoden 
kan föra med sig har den personliga berättelsen fördelar som mer än väl 
motiverar användandet av metoden. I mitt fall vill jag påstå att det är nöd
vändigt att använda dessa intervjumetoder för att nå de syften som jag 
uppställt. 

Livshistorier är ett mycket givande och ofta utnyttjat forskningsmaterial, och de 
kommer även i framtiden att ge nya insikter om tillvaron. Det vore dock önskvärt 
med en större analytisk medvetenhet om hur intervjuer och levnadsberättelser skapas 
och vad som händer med dem när de redigeras och flyttas in i vetenskapliga fram
ställningar. En möjlig strategi är att var och en som baserar sina undersökningar på 
livshistoriskt material mycket noggrant redogör för de operationer som han eller hon 
utfört när det gäller transkribering, redigering, tolkning, citat och slutlig presentation 
- allt enligt den liberala regeln att man får göra vad man vill, bara man förklarar hur 
man gjort det. (—) Människors "egna ord" äger ett högt trovärdighetsvärde och in
tervjucitat har ofta en alldeles självklar pondus i forskningsrapporterna. Den som ci
terar vad andra påstås ha sagt lånar den auktoritet som sådana "empiriska belägg" 
förmedlar och överför den till sina egna generella resonemang.73 

Många har vittnat om hur viktiga citaten är vid redovisningen av livshisto
rier. Rune Dahlgren har tom kallat dem för den "kvalitativa metodens ta
beller".74 

73 Ehn, B, 1992 s 217-218 
74 Dahlgren, R, 1985 s 19 

40 



Källproblem 
Vid forskningsintervjuer är det viktigt att urvalet görs på ett vetenskapligt 
korrekt sätt. I det här fallet finns inget urvalsproblem i första intervjuom
gången eftersom jag strävat efter att intervjua alla författare till de böcker 
som ingår i studien. I praktiken har det naturligtvis varit omöjligt. 

Två av författarna till boken från 1950-talet hade avlidit när jag genom
förde mina intervjuer. Det var endast huvudförfattaren själv, Ernst Söder
lund, som jag hade tillfälle att intervjua. Han avled senare, i oktober 1996, 
ungefär ett halvår efter den sista intervjun. 

Förhållandet var det motsatta med författarna från 1970- och 1990-talet. 
Av dessa är det endast en, Gunnar Kjellin, som avlidit. Jag har kontaktat 
alla andra författare från den tiden, tolv stycken, och alla kunde och ville 
medverka i intervjuerna. 

I life story intervjuerna, den andra intervjuomgången, löstes urvalet på 
så sätt att en läroboksförfattare valdes från vardera av de tre kategorier som 
visat sig efter första intervjuomgången. Det blev med avseende på deras 
utbildning och erfarenheter tre olika sorters författartyper. För att förenkla 
det hela kallar jag dem ibland för typförfattare. 

Den första kategorin är de som främst är historiker och som i skrivandet 
också fungerat som didaktiker. Med historiker menar jag här en person 
som avlagt filosofie doktorsexamen i historia eller ekonomisk historia och 
yrkesmässigt ägnat sig åt historisk forskning under ett flertal år. Som re
presentant för den gruppen har jag valt Gunnar T Westin. Jag har valt ho
nom för att han uppfyller de kriterier som jag ställt upp genom sin filosofie 
doktorsexamen och sitt arbete som professor i historia i drygt tjugo år. 
Westin är också intressant i detta sammanhang genom att han skrivit olika 
slags läroböcker. Vid tillkomsten av dessa har han oftast fungerat som hu
vudförfattare och själv skrivit stora delar av läroböckerna men han har 
även vid något tillfälle varit medförfattare. Hans produktiva tid som läro
boksförfattare spänner dessutom över nästan fyrtio år. Den första lärobo
ken skrev han nämligen redan på 1950-talet och i den senaste, egentligen 
en serie om tre läroböcker kallad Människans historia, var han huvudför
fattare. Det är den nyaste av de böcker som jag granskat och Westin far 
därför representera inte enbart gruppen historiker som skrivit läroböcker 
utan också 1990-talets läroboksförfattare. 
Den andra kategorin av läroboksförfattare är didaktiker som i läroboks
skrivandet kommit att verka som historiker. Med didaktiker avser jag i det 
här sammanhanget en person med lärarutbildning som undervisat på gym
nasieskola eller motsvarande under en följd av år. Ur den gruppen har jag 
valt Bengt Åke Häger. Han har lärarutbildning och han arbetade som lärare 
i "ett par decennier" innan han blev läroboksförfattare på heltid och en
samförfattare till serien Grepp om historien. Hans lärarerfarenheter omfat
tar både undervisning i realskola och gymnasium. I den här undersökning-



en far han därför representera tre kategorier. Det är didaktikerna, ensam
författarna bland läroboksförfattarna samt 1970-talet eftersom Grepp om 
historien utgavs första gången under det årtiondet. 

Den tredje kategorin av läroboksförfattare är både historiker och didak-
tiker. Även om en del av forskarna också under kortare perioder har haft 
anställning som lärare är det endast en av dem som har lärarutbildning och 
som under en lång följd av år arbetat vid gymnasium och därigenom uti
från ovanstående definitioner uppfyller kravet att vara både didaktiker och 
historiker. Det är Ernst Söderlund. Hans yrkesliv kan något förenklat delas 
in i tjugoårsperioder. Han var först gymnasieadjunkt och sedan professor i 
ekonomisk historia i ungefär tjugo år vardera. Dessutom verkade han som 
läroboksförfattare i cirka två tjugoårsperioder med början 1931. Som läro
boksförfattare får han representera även 1950-talet eftersom hans Medelti
dens och nya tidens historia utkom i slutet av det årtiondet och han kan 
också ses som representant för "bästsäljarna" eftersom denna bok och flera 
av hans tidigare läroböcker såldes i stora upplagor. 

Personliga intervjuer i direkta möten tar i allmänhet lång tid att göra och 
ännu mer tidskrävande är det om de som ska intervjuas bor på olika håll i 
landet. Därför har jag endast träffat sju av dem personligen. De övriga har 
jag intervjuat per telefon. Eftersom life story intervjuerna är långa och per
sonliga är det viktigt var och när de genomförs. Därför har dessa intervjuer 
gjorts i de intervjuades egna hem och det är att föredra framför att genom
föra dem i en främmande miljö. De intervjuade har dessutom också be
stämt tidpunkten för intervjuerna. 

Eftersom både författarna och jag varit eller är verksamma inom utbild
nings- och forskningsområdet historia fick intervjuerna ibland nästan for
men av kollegiala samtal. Begrepp, skolreformer, skolämnet historia och 
erfarenheter som läroboksförfattare hade vi gemensamt. Av det skälet var 
det inga svårigheter för mig att förstå de svar som gavs och därigenom 
minimerades riskerna för missförstånd. Det finns naturligtvis en risk med 
en atmosfär som är alltför kollegial på så sätt att vissa frågor inte ställs. 
Men något sådant tillfälle upplevde jag inte. Jag hade endast träffat en av 
författarna personligen innan dessa intervjuer genomfördes och kände inte 
ens till flera av dem. Därför bör risken för brister i intervjuerna på grund av 
för stor närhet eller för stort hänsynstagande också ha varit relativt liten. 
Historiker kan ibland uppleva användandet av intervjuer som problema
tiskt beoende på att intervjuerna görs något eller några år efter den faktiska 
händelsen eller upplevelsen. 
I detta fall intervjuades författarna ett antal år efter det att böckerna skrivits 
och hade tiden hunnit påverka minnet. De flesta av de intervjuade har 
skrivit artiklar och nya böcker sedan den bok eller de böcker skrevs som de 
utfrågas om. Nya fakta, nya händelser och nya erfarenheter har lagrats 
ovanpå och kan ha suddat ut och förändrat de gamla minnesbilderna. 



Samma problem finns naturligtvis för de personhistoriska intervjuerna 
vars frågor gick ännu längre tillbaka i tiden. Dessa har tom behandlat 
händelser i författarnas barndom. Under sådana omständigheter finns det 
stor risk för att den intervjuade förskönar eller svarar med en viss efter-
klokhet eller ger svar som är anpassade till den tid som intervjun görs. 

Men mitt alternativ var att inte alls höra deras versioner och därigenom 
missa tillfället att direkt av den mest lästa författargruppen ( som läroboks
författarna var och fortfarande är ) få reda på "hur de uppfattar att det 
egentligen var". Det alternativet var sämre. Alla böcker utom Grepp om 
historien, har dessutom flera författare och därför kan en del av minne
sluckorna och minnesfelen, framförallt i den första intervjuomgången, ha 
avhjälpts genom att en del svar stödjer och kompletterar eller motsäger 
varandra. 

Vid life story intervjuer kan den som berättar ibland förledas att berätta 
mer än hon eller han tänkt sig med påföljd att de efteråt känner en viss oro 
eller ångest för vad de sagt. Den risken fanns naturligtvis också när jag bad 
dessa tre författare berätta om sina liv. Men förutsättningarna för intervju
erna hade jag så tydligt som möjligt redogjort för innan de sa ja till att 
medverka. De vet också alla hur forskning bedrivs och hade därför möjlig
het att lägga upp någon mer eller mindre uttänkt strategi för dessa intervju
samtal. 

När intervjuer spelas in finns dessutom en risk för att de intervjuade, 
åtminstone till att börja med, sätter upp särskilda gränser för berättandet 
om sina liv. 

De resultat som intervjumetoder ger medför en del tolkningsproblem. 
Ricoeur har gjort en grov indelning av dem. Han menar att det rent princi
piellt handlar om misstankens och försoningens hermenutik. Misstankens 
Hermeneutik misstror sitt primärmaterial. Det gäller att se bakom det per
sonen sagt och skrivit och tolka detta på ett annat, ibland till och med mot
satt sätt. Försoningens Hermeneutik misstror inte den svarande utan accep
terar det som sagts som i huvudsak korrekt. Men en sån här grov indelning 
ger möjligheter till många varianter. När jag dragits mellan dessa båda po
ler, misstankens och försoningens hermeneutik, har jag i mina tolkningar 
av intervjusvaren oftare kommit att ligga närmare försoningens hermeneu
tik. Det beror på att jag försökt förstå de intervjuades verklighet som den 
uppfattats av dem själva. Men denna grundinställning betyder inte att jag 
underlåtit att så långt det är möjligt kritiskt granska intervjusvaren och 
misstro dem. Det har också skett vid de tillfällen där det förekommer upp
gifter i författarnas berättelser som jag ställer mig tveksam till därför att 
jag på andra vägar fått fram uppgifter som inte stämmer med författarnas 
utsagor eller därför att våra tolkningar av data skiljer sig åt. Där jag funnit 
felaktigheter eller tveksamheter anger jag det i perspektiviseringar eller 
andra kommentarer. För övrigt har jag så konsekvent som möjligt redovisat 
deras svar på mina frågor genom en kvantitativt inriktad sammanställning 



men också genom en mer kvalitativ återgivning av författarsvaren i direkta 
citat. 

Men åtskilliga delproblem återstår. Själva narrationen som form har dis
kuterats av flera forskare.75 Pierre Bourdieu påpekar att narrationen kan 
leda forskaren fel på grund av det verkliga livets slumpmässighet. Han ta
lar om triangeln liv-berättelse-samhälle som den minsta enheten för en 
analys av självbiografin. Detta finns också inrymt i Bourdieus habitus-
begrepp. Med habitus menar Bourdieu en produkt av hela den biografiska 
erfarenheten.76 Den finländske forskaren J. P. Roos har gjort följande 
kommentar till Bourdieus tankar: 

Livet och berättelsen är på många olika sätt förknippade med varandra och med andra 
representationsformer. En av de vikigaste länkarna går via samhället eller kulturen. 
Det är ytterst viktigt att hålla denna aspekt med i analysen trots att den är svår att ge
nomföra i praktiken, vilket erfarenheten har visat.77 

Varje berättelse i den här sortens intervjuer har i någon mening sin egen 
kultur som utgångspunkt för berättandet. 

Ett annat problem som forskaren måste komma ihåg är att det finns sa
ker som inte berättas. Det kan helt enkelt bero på att de som intervjuas inte 
vill återge obehagliga saker och därför hoppar över dem eller förtränger 
dem men det också bero på att det är så vardagliga självklara delar av den 
kultur som den intervjuade levt i att det inte avsatt några tydliga spår i 
minnet eller inte ansetts intressant att återge. Jonas Frykman har formulerat 
det så att "vanan är (...) ett sätt att spara energi".78 Kan författarna till och 
med ha varit så upptagna av ämnet historia och allt omkring detta att de 
inte haft tid att dokumentera och/eller reflektera över sin egen historia? 

Tiden i sig är också problematisk som begrepp. Det har bl a Lennart 
Lundmark visat. Han menar att "såväl bilden av det förflutna som för
väntningarna inför framtiden existerar i och påverkar samtiden".79 Lund
mark pekar också på att "tiden är en och endast en i vår kultur, men det är 
en föreställning som växt fram ganska sent, för bara 200-250 år sedan".80 

Problemkomplexet blir ännu viktigare att diskutera därför att tiden för
modligen är en historikers mest centrala begrepp. Jag har försökt att lösa 
en del av det problemet genom att även i intervjufrågorna ta med tiden. Det 
handlar om tiden före och vid författandet och hur den har påverkat inne
hållet. Men det handlar också om tiden direkt efter författandet och den ef
fekt som arbetet med boken eventuell fatt på författarens egen undervis
ning. Slutligen handlar också ett par frågor i den första intervjun om hur 

75 Bruner J, 1987 o ch Bourdieu, P, 1992 
76 Bourdieu, P, 1 992 s 33 
77 Roos, J, P, 1992 s 195-196 
78 Frykman, J, 1992 s 250 
79 Lundmark, L, 1988 , s 203 
80 Lundmark, L, 1993 s 45 



man i undervisning och läroböcker lär barn och ungdomar att förstå tid. 
Det rör sig om det som jag kallar verklig tid, när någonting verkligen hän
de och det jag kallar relativ tid, dvs i vilken ordning personer och händel
ser inträffar i historien. 

Trots de fel och brister som tiden kan åstadkomma när verkligheten ska 
skildras genom flera års filter valde jag att ta del av de kunskaper, erfaren
heter och värderingar som författarna bär med sig. Därigenom erbjöds de, 
för att citera John Tosh, "inte bara en plats i historien utan också en roll i 
produktionen av historisk kunskap".81 Låt vara att en del av dem produce
rat mycken historisk kunskap före intervjutillfallet. Med hänsyn till den 
skrivproduktionen kanske de själva bara skulle karaktärisera sitt deltagan
de i denna forskning som en biroll. I arbetet med att belysa nya sidor av lä
roboksförfattarnas verklighet och läroboksproduktionen har de dock haft 
en huvudroll. Den här serien av vetenskapliga intervjuer är så vitt jag vet 
den första som gjorts i vårt land med läroboksförfattare om jag undantar en 
del av de intervjuer som Hägerstrand och Buttimer gjorde med ett antal 
välkända geografer av vilka en del medverkat i läroboksproduktion.82 

Avgränsningar och bestämningar 

Didaktik 
Själva ordet didaktik kan härledas från det grekiska ordet didaskein som 
brukar översättas med lära ut, undervisa och analysera. Från början och 
ända fram till 1600-talet användes det i betydelsen lärodikt. Det var de sto
ra antika diktverken man skulle analysera och lära sig av. Från mitten av 
1600-talet då först Ratke använde begreppet och sedan när Comenius verk 
Didactica Magna, den stora undervisningsläran, utkom har didaktiken tyd
ligare placerats inom just undervisning. Comenius angav i undertiteln till 
boken vad det handlade om. Det var 

En fullständig framställning av konsten att lära alla allt eller: En tillförlitlig och god 
metod att i alla menigheter, städer och byar av ett kristligt rike fa sådana skolor till 
stånd där all ungdom av båda könen utan undantag undervisas i bokligt vetande, hyf
sas i sina seder och vänjas vid fromhet och på så sätt vid unga år rustas för allt, som 
är av betydelse för detta och det tillkommande livet.83 

Eftersom det didaktiska faltet är mycket stort ska jag här endast beskriva 
och bestämma de delar som kan vara aktuella för detta arbete. 
När jag i inledningen använde ordet didaktik hänvisade jag till den 
tysk/svenska innebörden av ordet som jag tycker bättre passar syftet med 
min forskningsinriktning än det angloamerikanska begreppet didactics. 
Även om skillnaderna mellan betydelsen och uttolkningarna av begreppen 

81 Tosh, J, 1994 s 219 
82 Hägerstrand, T och Buttimer, A, 1988 
83 Comenius, J, A, 1989 s 17 



inte alltid är så stora så finns de där och enligt den finske didaktikern Kan-
sanen är ordet didaktik till och med omöjligt att översätta till engelskan.84 

Ett sätt att se på skillnaden mellan den tyska didaktiken, som inspirerat den 
svenska didaktiken längst och mest, och den amerikanska är att 

om vi i det ena fallet (det tyska) har en syntes mellan samhällsanalys och emancipa-
toriska ideal, så har vi i det andra fallet (det amerikanska) en syntes mellan pragma
tism (nyttoinriktning) och individualistiska ideal. I det förra fallet dominerar beto
ningen av innehållsfrågorna och av de värden man vill hävda. I det senare fallet do
minerar, som sagt, en betoning av färdigheter och målinriktning ('målstyrning').85 

En annan beskrivning av skillnaderna kan vara att utvecklingen i USA ofta 
har inriktades mot den didaktiska frågan hur samtidigt som barnet ställdes 
i fokus och innehållet i undervisningen kom i andra hand. Slagordet var "a 
school for the people" som Gerd Arfwedsson skriver. Hon skriver också att 

själva handlingen stod i centrum, kunskapsinhämtandet var närmast en biprodukt. 
Det egentliga målet låg utanför skolan: skapandet av en god medborgare. 
'Erfarenhetsbaserad undervisning' blev under decennier ett nyckelord i det totala 
curriculum (barnet skulle få läs-,språk-, räkne-, samhälls-.historié-, naturerfarenheter, 
etc.).86 Den tyska didaktikens utveckling uppvisar en stark förankring i filosofi och 
sociologi. Inte så att empirisk-analytisk forskning skulle stå utanför det didaktiska 
faltet - tvärtom ingår empiriska studier (t. ex. olika typer av klassrumsforskning) i 
praktiskt taget alla skolbildningars forskning. Men det finns en tendens att se dem 
som enbart ett hjälpmedel i periferin. Tyngdpunkten ligger definitivt på teori. Till 
sist: den allra senaste tyska utvecklingen tycks nu på nittiotalet gå mot 'eklektisk' 
överlagring. Modellerna lånar korsvis element från varandra och påverkar varandra 
(...)87 

Didaktik i den mening jag använder begreppet kan, som Bengtson och 
Kroksmark gör, placeras in som en del i det pedagogiska faltet. 

Didaktiken ligger traditionellt inom den pedagogiska avgränsning som benämns un
dervisning. I undervisningsbegreppet innefattas då också inlärning. Undervisning 
utan hänsyn tagen till hur inlärning går till är knappast någon fruktbar precisering. 
Undervisning och inlärning ses därför, åtminstone i detta sammanhang, som två 
kompletterande företeelser. Didaktiken faller i sin tur ut i två huvudsakliga avgräns-
ningar. Den ena kallas allmändidaktik och den andra ämnes-/fackdidaktik. 

Jag använder i fortsättningen inte uttrycket fackdidaktik utan föredrar be
greppet ämnesdidaktik. Allmändidaktiken handlar om undervisningsveten
skap i allmänhet medan ämnesdidaktiken lyfter fram det som är särskilt 
eller speciellt för ett ämne eller ämnesområde. "I det ögonblick en didaktik 
(eller undervisningsmetod) kan användas inom olika ämnen är det inte 
längre per definition en ämnesdidaktik."891 praktiken kan det vara svårt att 
fastställa och upprätthålla en så stäng gränsdragning. Därför är vissa av de 
84 Kansanen, P 1991, p 256 
85 Arfwedson, G, Arfwedson G, 1992 sid 210 
86 Arfwedson, G, B, 1994, s 17 
87 Arfwedson ,G, B, 1994, s 16 
88 Bengtsson, J, Kroksmar k, T, 1994, s 70 
89 Bengtsson, J, Kroksmark, T, 1 994, s 71 



aspekter som jag tar upp svårklassificerade. Min huvudinriktning är den 
ämnesdidaktiska men eftersom jag försökt sätta in läroboksförfattarna och 
några av deras läroböcker och ämnet historia i ett samhällssammanhang 
bör även allmändidaktiska aspekter ingå. Blankertz hävdar till och med att 

när matematikern, historikern eller filologen funderar över sin vetenskaps 'lärbarhet', 
när han reflekterar över sin disciplins förutsättningar och metoder, när han preciserar 
sin forsknings politiskt-samhälleliga funktion, så behandlar han inte matematiska, 
historiska eller filologiska problem utan didaktiska och vetenskapsteoretiska.90 

Didaktiken skiljer sig från metodiken på det sättet att den i sig rymmer bå
de konsten att undervisa, dvs en beprövad erfarenhet, och läran om under
visning, dvs vetenskapliga teorier. Skillnaden kan också uttryckas så att 
den första delen framförallt är kunskap i undervisning medan den andra 
delen främst är inriktad på kunskap om något, i detta fall undervisningens 
vetenskap. Didaktiken är en mycket viktig del av en lärares yrkesprofes-
sionalitet. Ference Marton har uttryckt det så här: 

Frågar du lärare och blivande lärare i dag vad de kan som inte andra kan, och du 
bortser från ämnesteoretiska kunskaper, så har de svårt att svara på den frågan (...) 
Det är didaktiken som, till skillnad från ämnesteorin, är den lärarunika kunskapen.91 

Didaktik har diskuterats av och till i vårt land åtminstone sedan Comenius 
vistelse här på 1600-talet. I dag upplever didaktiken, trots att den inte är 
oomstridd, något av en renässans. I den proposition till en ny lärarutbild
ning som kom i mitten av 1980-talet använde regeringen didaktikbegrep-
pet.92 År 1986 inrättades en forskartjänst i didaktisk forskningsmetodolo
gi. I Stockholm, Göteborg och Uppsala finns didaktiska centrumbildning
ar. Från och med 1988 finns en professur i pedagogik med inriktning mot 
didaktik i Linköping. Landets första professur i didaktik med ämnesdidak
tisk inriktning inrättades vid Lärarhögskolan i S tockholm 1996. Det finns 
numera också ett antal tidskrifter som behandlar didaktiska frågeställning
ar.93 

I lärarutbildningarna, i fortbildningen och i forskningen finns didaktiken 
numera etablerad. Så har det inte alltid varit. I de läroplaner från 1900-talet 
som jag studerat har jag inte kunnat finna begreppet didaktik på något enda 
ställe. 
Den tyske didaktikern Klaus Bergmann pekar på en forskningsmässig 
skillnad mellan historiedidaktisk och annan historievetenskaplig forskning. 
Bergmann menar att medan historievetenskapen försöker fastställa vad 
som hänt så vill den historiedidaktiska forskningen nå längre. Han hävdar 

90 Blankertz, H, 1 987 s 131 
91 Lärartidningen, nr 32 198 8 s 18 
92 Prop 1984/85:122 
93 Didactica Minima och Häften för Didaktiska studier är två didaktiska skriftserier som utges av HLS i Stock-
holm. Praktik och teori heter en tidskrift som utges i Malmö, Didaktisk Tidskrift utges av Didaktiska Sällskapet 
som är en sammanslutning av undervisningsmetodiker i grundskollärar utbildningen. Centrum för didaktik i Upp
sala ger ut tidskriften Utbildning och demokrati samt rapportserien Didaktisk forskning. Utbildnings-och forsk
ningsnämnden i Umeå står som utgivare av tidskriften Lärarutb ildning och forskning i Umeå. 
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att historiedidaktiken kan delas in i tre delar. 1. Vad man faktiskt lär sig av 
historien (empirisk historiedidaktik). 2. Vad man kan lära sig av historien 
(reflekterande historiedidaktik). 3. Vad man bör lära med hjälp av historien 
(normativ historiedidaktik). 

Bergmann hävdar också att i försöken att ta reda på vad eleverna lär sig 
av och genom historien kan forskaren inte begränsa sig enbart till skolan 
utan måste också ta med det som eleven lär sig i samhället utanför skolan. I 
den världen möter eleverna historien i kvarlevor, filmer, TV-program, 
böcker, tecknade serier, berättelser m m. 

När texter ska studeras finns det en rad didaktiska frågeställningar som 
är särskilt aktuella och som i huvudsak återfinns i de tre olika huvudav
delningarna i den här avhandlingens syfte och frågeställningar. Jag ska 
avsluta det här avsnittet om didaktik genom att kortfattat redogöra för des
sa frågeställningars didaktiska betydelse i sex olika punkter.94 

Den första frågan handlar om vem som skrivit läroböcker. Den berör den 
didaktiska makten. Vem har haft makten att välja ut stoff och utforma en 
bok? 

Den andra frågan är varför. Den frågan kan ses som en /eg i t i m i t el s fråga 
dvs varför ett visst kunskaps- eller fardighetsområde ska vara representerat 
i skolans undervisning. Det är den vanligaste användningen av varför-
frågan. Men i detta speciella fall använder jag varför-frågan för att finna 
skäl till att huvudpersonerna i denna avhandling kommit att skriva läro
böcker. 

Den tredje frågan är var. Var skrevs böckerna? I vilken del av vårt land 
och i vilket sammanhang? Den frågan avspeglar det didaktiska rummet 
som jag menar har en viss betydelse även i läroboksproduktion. 
Den Q är de frågan är när. Den kan kallas för den didaktiska historiciteten. 
När skrevs boken och i vilket samhällssammanhang fullgjordes skrivan
det? 

Den femte frågan är vad. Den är närmast klassisk i undervisningssam
manhang och tar upp den didaktiska selektionen. Vad ska inom historie
ämnets kunskaps- och fardighetsområde utgöra innehållet? 

Den sjätte och sista frågan är hur. Också det en klassisk skolfråga. Den 
handlar om den didaktiska kommunikationen. I det här fallet gäller det hur 
läroböckerna ska bearbeta ett stoff på ett optimalt sätt. 

Som jag ser det finns dessa frågeställningar implicit och explicit på flera 
ställen i den här avhandlingen därför att didaktiska reflexioner och ställ
ningstaganden ständigt skapar nya naturliga tillfallen för frågorna att åter
skapas eller omformuleras. 

94 Punkt två, fem och sex bygger på Dahlgren, L-O, 1990 s 18-23 samt punkterna ett, tre och fyra på Selander, S, 
1996 s 9-10. 
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Författarrösten 

Varje vecka under ett läsår använder miljoner elever läroböcker. Det som 
presenteras i dessa böcker är ofta mer eller mindre faktatäta beskrivningar 
eller berättelser som någon eller några har valt ut och förpackat i sin per
sonliga form. Den formen har endast kunnat komma till genom den upp
växt, utbildning och yrkeserfarenhet som författaren eller författarna har 
bakom sig. Varje läroboksförfattarens livsvärld har dessutom en egen his
toria med trådar som är sammanvävda med den samhällshistoriska väven. 
Kort sagt, när författaren ska berätta eller beskriva en historisk händelse 
eller ett skeende, gör hon eller han sina egna tolkningar och bedömningar 
av sin samlade kunskap och erfarenhet. Det är denna livsvärld som förfat
taren använder som ram och filter när hon eller han skriver. Då hörs ibland 
det som jag kallar författarens röst och den finns där som ett viktigt inslag 
i och ett fundament för skrivprocessen. 

Men i regel varken vill eller kan författaren ange sin egen röst - precis 
som det inte är vanligt att någon anger sin egen mor eller far, syster eller 
bror även om de skulle vara misstänkta för något brottsligt. 

Problemet med det "icke utsagda" i en text är tidlöst och universellt. 
Möjligen accentueras problemet just nu när ny teknik gör att vi kan ta del 
av texter från jordens alla hörn praktiskt taget samtidigt och en viss tek
nikglädje kan skymma frågan vem författaren är och utifrån vilka utgångs
punkter hon eller han skrivit texten. 

Historia, historiesyn och historiefilosofi 
Historia är ett grekiskt ord och betyder forskning, undersökning (eller 
vävnad).95 Orden säger vad historiker gör. De undersöker olika källor och 
försöker fastställa vad som verkligen hänt i det förgångna genom att sam
manställa och "väva in" alla relevanta fakta. 

Med ordet historia kan avses både det historiska skeendet och beskriv
ningen av detta. Men vad är historiska fakta? Den brittiske historikern 
E.H.Carr pekar på någonting väsentligt när han skiljer mellan det förflut
nas fakta och historiska fakta. Det förflutnas fakta är oändligt och vi kän
ner bara en bråkdel av dessa medan historiska fakta är det som påträffats 
och valts ut av historiker. Han säger också en del om objektivitet: 

Historiens fakta kan inte vara objektiva, eftersom de blir historiska fakta enbart tack 
vare den vikt historikern lagt vid dem. Historisk objektivitet - om vi fortfarande skall 
använda den konventionella termen - kan inte vara en objektivitet i fråga om fakta 
utan endast i fråga om relationer; relationen mellan fakta och tolkning, mellan förflu
ten tid, nutid och framtid.96 

95 Tomas Kroksmark för fram vävnad som en av flera möjliga betydelser av ordet historia i Did askalos, 1994, s 
44 
96 Carr, E, H, 1965 s 117-118 
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Carr pekar här indirekt på den betydelse för de historievetenskapliga resul
taten som historikerns "livsvärld" har. Det var Husserl som förde fram be
greppet livsvärld men även andra filosofer, t ex Heidegger och Gadamer 
skrev om livsvärlden som ett "betydelsespelrum" för tolkningar av det som 
sker. Kroksmark menar att 

den subjektivt levda världen är i allmänhet transparent men det betyder inte att den är 
innehållslös. Snarare är den fylld av ett speciellt levt innehåll, en förståelse som är re
sultatet av subjektets alla tidigare erfarenheter i den levda världen.97 

Eftersom den här avhandlingen bl a handlar om didaktiska aspekter på hur 
läroboksförfattarna omsatt historiska fakta till skolbruk vill jag komplette
ra min beskrivning av ämnet historia med den som den brittiske historikern 
Keith Jenkins gjort. Han beskriver ämnet, dess utövare och deras arbetsme
toder samt vad som händer med historiska fakta: 

History is a shifting, problematic discourse, ostensibly about an aspect of the world, 
the past, that is produced by a group of present-minded workers ( overwhelmingly in 
our culture salaried historians ) who go about their work in mutually recognisable 
ways that are epistemologically, methodologically, ideologically and practically po
sitioned and whose products, once in circulation, are subject to a series of uses and 
abuses that are logically infinite but which in actuality generally correspond to a 
range of power bases that exist at any given moment and which structure and distri
bute the meanings of histories along a dominant - marginal spectrum.98 

Ol wen Hufton menade i sin nekrolog över Fernand Baudel att det finns två 
sorters historiker: "fallskärmshoppare" och "tryffelsvin". Braudel, som 
skrev de stora synteserna, ansågs tillhöra "fallskärmshopparna". Sanningen 
är väl snarast den att en sådan indelning som Hufton gör ger en felaktig 
bild av historikerkåren. Även en historiker som arbetar med ett relativt be
gränsat material försöker sätta in det i et t större sammanhang och tvärtom 
så har de som skriver de stora översikterna också ofta gjort mer fördjupade 
studier på ett område. Det finns därför en tredje sorts historiker. De som 
för att tala med Eva Österberg 

lyfter näsan lite ovanför marken men ändå drar sig för luftfotografier. Historikern 
som vandrar över ängarna, klättrar upp i träd och ser ut över något mer än en enda 
grop, en enda äng, en enda skog. 

En historikers uppgift är att producera och reproducera historisk kunskap. 
Avgörande för resultatet av historikerns arbete är valet av källor och kvali
teten hos källorna samt de arbetsmetoder som historikern använder. E. H. 
Carr far också avsluta den här lilla genomgången av begreppet historia. 
Han hävdar att olika forskningsdiscipliner i grunden har samma mål: 

Naturvetare, samhällsvetare och historiker är alla engagerade inom skilda grenar av 
samma forskning: forskningen om människan och hennes miljö, om hur människan 

97 Kroksmark, T, 1987 s 342-343 
98 Jenkins, K, 1995 p 26 



påverkar sin miljö och om hur miljön påverkar människan. Forskningens målsättning 
är densamma: att öka människans förståelse av och herravälde över sin miljö." 

Historiesyn, historiefilosofi är uppfattningen eller läran om historiens in
nebörd, vad som bestämmer historiska skeenden och vad som är historiens 
eventuella slutmål. I modern form betyder det läran om historievetenska
pens uppgifter och metoder.100 Leif Becker Jensen delar upp begreppet 
historiesyn i två delar. 

Ved 'historiesynet' forstås primaert to ting: For det forste de områder af historien 
som den enkelte finder fagligt intressante, og for det andet de årsagsforklaringer som 
opfattes som historiens drivende krafter - og de to ting haenger selvfolgelig noje 
sammen.101 

Något förenklat kan historiesynen sägas visa sig i synen på forskning och 
kunskap. 

Historiemedvetande 
När det gäller läroboksförfattare och deras böcker finns det implicit en frå
ga som har övergripande karaktär och den handlar om huruvida författarna 
kunnat skriva läroböckerna i historia så att de genom sitt innehåll och sin 
utformning kunnat ge kunskap, förståelse och intresse för de gamla tiderna, 
nutiden och framtiden. Om frågan ställts på 1950-talet, dvs vid den tid då 
Söderlund, den äldste läroboksförfattaren i den här studien, skrev läro
böcker, hade den kanske formulerats så att den diskuterat ifall författaren 
lyckats skriva så att läroboken bidragit till att ge en god "förståelse" av 
historien och tidsförloppen i h istorien. I dag använder historiker och läro
plansskrivare ett annat begrepp. Det handlar numera om att utveckla ett 
historiemedvetande. I kursplanen i historia för Lpf 94 står det på första ra
den att "historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedve
tande".102 Det säger troligen en del om hur de som skrivit detta värderar 
historiemedvetande. Med det avses helt klart något mer än att bara "förstå" 
historia. 

Begreppet historiemedvetande var inte lika etablerat i vårt land när läro
böckerna från 1950-och 1970 talet skrevs men begreppets innehåll är i 
verkligheten inte helt nytt även om tyngdpunkten förskjutits under åren. 
Det är framförallt tyska didaktiker som nu lyft fram begreppet. Historie
medvetande beskrivs så här av ett tyskt didaktiskt standarverk i Nils Gruv-
bergers översättning: 

med historiemedvetande menas den ständigt närvarande kunskapen att människan 
och alla av henne skapade anordningar och former för tillvaron existerar i tiden, dvs 

99 Carr, E, H, 19 65 s 88 
100 Stora Focus 6 1988 s 176 
101 Jensen, L, B, i Historiedidaktik i Norden 3 198 8 s 168 
102 SKOLFS 1994:10 s 84 



att de har en härkomst och en framtid, att de inte utgör något stabilt, oföränderligt 
eller utan förutsättningar.103 

Gruvberger gör en egen definition som är något enklare. Han skriver att 
Historiemedvetande är hur vi, var och en, använder vår kunskap och bedömning av 
historien tillsammans med vår syn på världen i nuet för att se på framtiden. Eller helt 
enkelt: Hur vi använder historien i vår världsåskådning.104 

Ett tredje sätt att synliggöra historiemedvetande är att hålla fram dess mot
sats och i sin yttersta form är motsatsen historielöshet. En historielös per
son använder inte dimensionen dåtid, nutid och framtid som ett (självklart) 
tankemönster. 

Men vad står begreppet historiemedvetenhet för och vilket bruksvärde 
har det inom och utanför ämnet frågade sig Bernhard Eric Jensen. Används 
begreppet historiemedvetenhet? I nya böcker om Europa av mer eller 
mindre tvärvetenskaplig natur har han funnit att författarna ofta tänkt och 
skrivit med ett historiemedvetande utan att explicit använda begreppet. 
Förklaringen är att framställningar om Europas framtid ofta kräver en titt i 
backspegeln samtidigt som nutiden också beskrivs.105 

Sirkka Ahonen talar dessutom om att det finns en ogiltig historiemedve
tenhet. Det är "en idé av en kollektiv, påtvingad historisk identitet" som 
man kan möta i totalitära samhällen. Hon tar som exempel unga östtyskar 
som inte alls ville studera modern DDR-historia i slutet av 1980-talet. 
Istället var de intresserade av den tyska medeltiden och världshistorien.106 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att "i 
den historiedidaktiska debatten har begreppet historiemedvetande stått i 
förgrunden med innebörden tolkning av det förgångna kombinerat med 
samtidsförståelse och framtidsförväntningar. Det är en primär uppgift att 
hos eleverna utveckla detta."107 

Men här bör det också sägas att historiemedvetande skapas inte enbart 
och inte alltid främst i skolan. En ung människa möter historien i många 
andra sammanhang - inte minst i massmedierna. 

Läromedel, skolbok, lärobok och läsebok 

Läromedel är materiel som lärare och elever väljer att använda för att upp
nå sina mål. Det kan vara framställt i skrift, ljud eller bild och behöver inte 
bara vara avsett att användas i undervisningssituationer. 

Med begreppet skolbok menar jag två olika slags böcker som används i 
undervisningssammanhang. Den ena är läroböcker och den andra läse
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böcker. En lärobok är en bok som ger sammanhängande, grundläggande 
kunskaper i ett skolämne och som används vid undervisning i obligatorisk 
och/eller frivillig skolform. En läsebok används även den i undervisning. 
Den saknar i allmänhet den grundläggande sammanhängande kunskap som 
en lärobok har. I stället innehåller den läsestycken som kan användas fri
stående och som komplement till en lärobok. Många läseböcker på gym
nasienivå utges som antologier. Läseböcker kallas ibland i skolsamman
hang också för bredvidläsningsböcker. 

Läroplan 
En läroplan är "av riksdagen utfärdade bestämmelser för undervisningens 
mål, innehåll och bedrivande (...)". Det är ett uppslagsverks definition.108 

Den tyske didaktikern Blankertz har en utförligare definition som jag själv 
gärna ansluter mig till: 

Med läroplan menas en ordnad sammanfattning av ett läroinnehåll, som under en i 
planen angiven tidsrymd för undervisning, skolning eller utbildning skall inhämtas 
och bearbetas av elever. En sådan sammanfattning är möjlig att göra först när aktuel
la undervisningsmål och delmål har fixerats och omsatts i innehållskrav.109 

Att skriva och fastställa nya läroplaner kan vara besvärligt och föremål för 
stora stridigheter. Det framgår av den beskrivning som den tyske didakti
kern Weniger framfört. Han menar i Blankertz framställning att 

läroplaner är resultat av samhälleliga konfrontationer och strider och förblir också, 
när de en gång är fastställda, föremål för dylika uppgörelser. Så har det alltid varit, 
och på annat sätt kan det inte förhålla sig, och hans motivering för denna tes är föl
jande: läroplaner anger vad som skall gälla för undervisning av de unga, och därför 
måste varje intressegrupp i samhället, om den vill påverka ungdomar på något djupa
re och mer varaktigt sätt, skapa erkännande och utrymme för sina ståndpunkter inom 
läroplanen (...)no 

I vårt land har också samhälleliga och politiska strider utkämpats om inne
hållet i läroplaner. Jag har dock uppfattat att det utvecklats en sorts tradi
tion på det här området. Enligt denna har stridigheterna oftast utkämpats 
före och under utarbetandet av en läroplan men när väl en läroplan blivit 
antagen så har debatten avtagit och partierna har i allmänhet varit måna om 
att ge skolan arbetsro i några år.111 
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3. HISTORIEÄMNET I UNIVERSITET OCH GYMNASIESKOLA 

Samhället har ett förflutet som går mycket längre tillbaka än livet hos de individer som 
råkar utgöra det vid en viss tidpunkt. Det råmaterial ur vilket ett historiskt medvetande 
kan formas är följaktligen närmast obegränsat. De element som ryms däri representerar 
ett urval av sanningar som vi bedömt som värda att notera. Vem som producerar denna 
kunskap och vem som värderar den som lämplig för allmän konsumtion är därför viktiga 
frågor (mina kursiveringar).112 

Läroboksförfattarna har i sin yrkesverksamhet med ämnet historia kommit 
i kontakt med två olika "världar". I den ena, universitetsvärlden, framträ
der historien som en vetenskaplig disciplin med alla verksamheter som hör 
till en sådan och i den andra, gymnasievärlden, sker ett ut- och inlärande 
av vissa avsnitt av den historia som den vetenskapliga världen producerat. 
Genom att kortfattat beskriva några delar av den utveckling som ämnet 
historia genomgått i dessa två världar vill jag visa på två viktiga bak
grundsvariabler för läromedelsförfattarnas verksamhet. 

Universitetsämnet historia 

Det är förstås en omöjlig uppgift att på några få sidor försöka beskriva 
universitetsämnet historias egen historia från äldsta tid. Ändå ger jag mig i 
kast med detta. Men jag gör det med mycket stora avgränsningar. Jag för
söker här, precis som i det efterföljande avsnittet om skolämnet historia, 
enbart visa på ett fåtal olika faser i ämnets utveckling och lyfta fram några 
få personer och riktningar som haft stor betydelse. Urvalet av personer och 
tendenser kan självfallet diskuteras. Andra forskare skulle säkert ha gjort 
delvis eller helt andra bedömningar och hållit fram andra personer. Jag är 
också medveten om att avsnittet kan uppfattas som elementärt men jag vill 
ge en relief och jämförelsebas åt skolämnet historia genom att teckna 
konturerna av den vetenskapliga delen av historieämnet och historieskriv
ningen. Jag gör det dels därför att jag tror att det är viktigt att i det här 
sammanhanget tydligt särskilja universitetsämnet historia från gymnasie
ämnet historia dels för att försöka se om det funnits några kopplingar och 
överströmningar mellan dessa två olika sätt (men i dagens samhälle de 
viktigaste sätten) att tillämpa ämnet historia. 

Med universitetsämnet historia menar jag den vetenskapliga produktion 
och reproduktion av historiska fakta som utförts genom olika tider vid 
akademier och lärosäten av universitetskaraktär. 

De första exemplen på historiker som gått till eftervärlden var naturligt
vis inte alltid verksamma vid institutioner som vi, även med en vid tolk
ning av begreppet vetenskaplighet, skulle karaktärisera som vetenskapliga. 
Men jag tar ändå med dem därför att de som historieskrivare haft stor be
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tydelse i sin egen tid och för eftervärlden. Historia har också skrivits och 
skrivs inom ämnesområden som angränsar till dagens historieämne. 

Från antikens Grekland är Herodotos, Thukydides och Polybios mest 
kända. Herodotos, som föddes troligen på 480-talet f Kr, kallas ibland för 
"historieskrivningens fader" och anses ha skrivit nio böcker om asiatiska 
rikens historia. Han skrev därför att 

det som människor tänkt och gjort inte skall suddas ut genom tidens flykt och att de 
stora och märkvärdiga dåd som både hellener och barbarer utfört inte skall förlora sin 
ryktbarhet och framför allt för att det skall stå klart av vilka orsaker de har råkat i krig 
med varandra.113 

Thukydides skrev Peloponneiska krigets historia där han bl a tar upp kri
gets orsaker och vad man i framtiden kan lära av detta krig. Polybios var 
en av företrädarna för en historié- och tidsuppfattning som verkar ha varit 
vanlig under antiken. Det är tanken på att allt har ett cykliskt förlopp med 
födsel, mognad, åldrande och död. I denna process är styrelseskick som 
monarki, tyranneri, aristokrati, oligarki, demokrati och slutligen ur
sprungsstadiet anarki naturliga delar som regelbundet återkommer i en 
stats liv. Polybios tillskrivs också följande uttalande om historikerns ar
betssätt: 

Den som påtar sig historikerns roll bör glömma sympati och hat och än smycka fien
derna med de högsta lovord när deras handlingar kräver detta, än kritisera även de 
närmast anhöriga när deras felaktiga handlingssätt ger anledning därtill; man bör så
ledes ej tveka att tadla vänner och berömma fiender.114 

Bland de antika romerska historikerna är Livius och Tacitus de mest fram
trädande. Livius beskrev de antika idealen och idealiserade republiktiden i 
sin historia om Rom. Tacitus är hos oss kanske mest känd för verket Ger
mania där han beskriver germanerna (och även svearna) som ofördärvade 
och kraftfulla i motsats till den tidens romare. 

Omkring 1100 levde i Bysans Anna Komnena. Hon har av Sture Linnér 
kallats för den första kvinnliga historieskrivaren. I boken med hennes 
namn motiverar hon sitt historieskrivande: 

Tiden, som oupphörligt strömmar hän och ständigt befinner sig i rörelse, för bort och 
bär med sig allt som uppstår och dränker i mö rkrets djup såväl det oväsentliga som 
det stora och minnesvärda, och den bringar, som det heter i tragedin, det fördolda i 
ljuset och beslöjar det synliga. Historieskrivningen blir emellertid en mäktig för
dämning mot tidens ström och hejdar i viss mån dess oupphörliga flöde, håller fast 
allt det för med sig såvitt den kan gripa det och tillåter ej att det glider ned i glöms
kans djup.115 

Många rika stormän och furstar anställde historieskrivare som framställde 
dem i förmånlig dager. Dansken Saxo, islänningen Snorre Sturlasson och 
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den anonyme författaren till den svenska Erikskrönikan är exempel på 
historieskrivare från 1200- och 1300-talet som besjöng stormän och 
kungaätter. 

Under medeltiden var det annars den kristna historieskrivningen som 
dominerade i vår del av världen. De historiska händelserna uttolkades som 
naturliga utslag av Guds vilja. Ett undantag var Lorenzo Vallo, som genom 
en språk- och stilhistorisk analys (en av de första källkritiska studierna) år 
1440 kunde visa att ett dokument som påstods vara skrivet av kejsar Kon
stantin var en förfalskning. Det följande århundradets historieskrivande 
påverkas dock inte i regel av denna forskarinsats. 

Det europeiska 1500-talet var en blomstrande epok för historieskrivningen. Lärda 
hävdatecknare knöts till monarkers och furstars hov, höljde sina uppdragsgivare med 
ära och skildrade de framväxande nationalstaternas förflutna öde.1 6 

I Sverige väckte Olaus Pétris, En swensk krönika, kung Gustav Vasas vre
de och skrivandet hade så när kostat Olaus Petri livet eftersom han envisa
des med att skriva "det som sant är". Han skrev dessutom på ett medryck
ande sätt för han ville nå dem "som enfaldige äro". Olaus Petri fullföljde 
här, fast med en luthersk ton, en tradition från antiken. Historien skulle an
vändas som ett pedagogiskt hjälpmedel för att visa på positiva förebilder 
för folket men också avslöja dåliga och oärliga härskare. 

På 1600-talet började historieskrivningen inspireras av naturvetenska
pernas landvinningar. I Frankrike verkade historiker som granskade histo
riska handlingars äkthet och som skapade hjälpvetenskaper till historia, t 
ex kronologi, paleografi (läran om äldre tiders skriftarter och deras tolk
ning) och diplomatik (vetenskapen om historiska urkunder). I Sverige var 
situationen delvis en annan. Den historiska forskningen kan något förenk
lat beskrivas som tudelad men de två delarna tvingades ibland samman. 
Den ena grenens företrädare ville precis som forskare på kontinenten sam
la, utge och värdera skriftliga källor. Den andra, med Olof Rudbeck som 
ledare, var upptagna med att förhärliga vår forntid och försöka bevisa att 
Sverige var civilisationens urhem.117 Så här skrev t ex Gustav II Adolf : 

Inget folk har äldre minnesmärken än vi. Därför kan vi med rätta framhålla att vi är 
det äldsta folket och att vårt språk således är det äldsta. De andra har fått sin början 
genom oss och vi har befolkat de andra länderna.118 

År 1679 utkom Rudbecks Atlantica, "ett oöverskådligt myller av fakta och 
slutsatser" som enligt Sten Lindroth "ingen hittills haft tålamod nog att ge
nomtränga alla dess mysterier".119 

Under 1700-talet slog upplysningstidens förnuftstro och framstegsop
timism så småningom till en del igenom i ämnet historia också. Men den 
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källkritik som utvecklades var ofta tämligen ytlig och historikerna bedöm
de främst om innehållet i ett dokument var rimligt. 

Vid den här tiden verkade den neapoletanske filosofen Giambattista Vi
co. I strid med bl a Descartes idéer menade han att historien är en riktig 
och äkta vetenskap. En av Vicos huvudtankar är att säker kunskap om nå
gonting kan bara finnas hos den som skapat eller producerat det som ska 
studeras och eftersom historia skapas av människornas idéer och gärningar 
kan den förse mänskligheten med mer säker kunskap än naturvetenskapen. 
Han betraktade varje epok i människans historia som en helhet där alla 
kulturella aspekter samverkade och han ansåg att konst, myter och poesi 
var viktiga för att förstå en kulturs innersta väsen. Vico framförde också 
idén om att stora kulturer genomgår en historisk utveckling av tillväxt och 
tillbakagång. Hans verk var relativt förbisedda under hans livstid men på 
senare tid har de lyfts fram ur glömskan och fått anseende som viktiga 
historieteoretiska bidrag. 

Under 1700-talet fanns i vårt land inte längre samma behov av den stor
vulna götiska historieskrivningen eftersom vårt stormaktsvälde hade fallit 
sönder. Förändringen var dock inte total. Mycket av sagor och myter blev 
kvar eller återinfördes i vår äldsta historia. 

Nästa århundrade, 1800-talet, har ibland kallats för "historiens århund
rade" för att 

1800-talet är den period då utvecklingsbegreppet och det historiska betraktelsesättet 
blir dominerande. Alla kunskapsområden tenderar att uppfattas historiskt, argument 
utifrån historien kommer till användning i alla sammanhang. Juridiken får en inrikt
ning mot laghistoria, filosofin blir filosofihistoria, teologin blir religions- och kyrko
historia. Den historiska romanen, lanserad av Walter Scott, firar triumfer. De stora 
politiska ideologierna, konservatism, liberalism och socialism, bygger alla på skilda 
tolkningar av historien.120 

Första delen av århundradet blev också en tid för professionalisering. His
toriska forskningsinstitutioner byggdes upp. Ranke, som var professor vid 
universitetet i Berlin från 1824 till 1872, skrev över 60 böcker. Han blev 
något av den moderna historieskrivningens ledargestalt. Ranke menade att 
det var historikerns uppgift att fastställa vad som egentligen hänt (och inte 
att fördöma det som hänt eller tala om hur man skulle göra i framtiden). Så 
här skrev han i förordet till sin första bok: 

Historien hade sig tidigare tilldelad uppgiften att värdera det förflutna, att undervisa 
nuet t ill nytta för framtiden. Så högtravande mål har inte detta arbete. Dess syfte är 
endast att visa hur det egentligen varit.121 

Ranke är kanske den som starkast förknippas med empirismen. I källkriti
ken betonade han ursprungskällornas betydelse och föredrog källor som 
var tidsmässigt nära eller samtida med händelsen. Historien måste förstås, 
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inte förklaras, menade han. Ranke skulle i dag troligen klassas som herme-
neutiker men också som en idealist i filosofisk bemärkelse i det att han fö
respråkade universalism framför nationalism, i en tid när nationalismen var 
som starkast. Den historiesyn som utvecklades kring en rad tyska histori
ker har kommit att kallas historism. Med historism menas här "uppfattning 
enligt vilken all verklighet är historiskt betingad, och varje ting därför bör 
ses i sitt historiska sammanhang".122 

Hegel var 25 år yngre än Ranke och hans historiesyn är helt annorlunda. 
Han såg historien som ett "målinriktat, viljestyrt förlopp mot världsförnuf
tets eller världsandens fullbordan". Det var naturligtvis svårt att acceptera 
för Ranke. Under andra hälften av 1800-talet fick Rankes idéer en sorts re
nässans och en grupp historiker som kallats "den tyska historiska skolan" 
menade att det fanns viktiga, principiella skillnader mellan naturvetenskap 
och historia i begreppsbildning och metoder. 

Den tradition som Ranke och hans efterföljare skapat kritiserades inte 
minst av schweizaren Jakob Burckhardt som framhöll att historieskrivning 
var en konst som krävde konstnärliga anlag. Hans idéer påverkade främst 
många engelska historiker. Men viktigare var den kritik som kom från 
positivismen och marxismen. Positivismens grundare var Auguste Comte. 
Historien delade han in i tre stadier. 
A.Det teologiska stadiet då man förklarade det som hände som följder av 

övernaturliga tillstånd. 
B. Det metafysiska stadiet när det är "krafter, tingens natur eller djupare or

saker som styr tillvaron och historien". 
C. Det positiva stadiet då alla vetenskaper har nått "full mognad" och lag-

bundenheter bestäms utifrån det som faktiskt skett, det "positiva".123 

Det var alltså möjligt att producera kunskap som var positiv (nyttig, sam-
hällsförbättrande och utvecklande) för mänskligheten. Med naturvetenska
pen, främst fysiken, som förebild ville Comte skapa en sorts vetenskaplig 
metodologi som kunde gälla för alla vetenskaper där teorier kunde falsifie
ras eller verifieras. Samhällsvetenskaperna och historia hade, menade han, 
ännu inte nått fram till den verkligt vetenskapliga, positiva nivån. 

Marxismen skapades av Karl Marx och Friedrich Engels. Det är en lära 
om samhället och dess historiska utveckling som utgick från Hegels dia
lektik, dvs att utvecklingen var en pendling mellan motsatser (tes-antites
syntes). Marx menade att den ekonomiska basen bestämde ett samhälles 
överbyggnad (de religiösa, juridiska, politiska m fl "idéer"som finns). 

I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i bestämda, nödvändiga, av de
ras vilja oberoende förhållanden, produktionsförhållanden, som motsvarar en be
stämd utvecklingsgrad av deras materiella produktivkrafter. Summan av dessa pro
duktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, den reella bas, på vilken 
en juridisk och politisk överbyggnad reser sig och vilken motsvaras av bestämda 
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former av det samhälleliga medvetandet. Det materiella livets produktionssätt är be
stämmande för den sociala, politiska och andliga livsprocessen överhuvudtaget. Det 
är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras 
samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande.124 

Marxismen kom att bli en av de viktigaste ideologier som utarbetades un
der 1800-talet och för många historiker en inspirationskälla. Den fokuse-
ring på de ekonomiska faktorerna som Marx idéer skapade bidrog bl a till 
att ekonomisk historia så småningom blev ett eget forskningsområde. 

Under andra hälften av 1800-talet verkade Dilthey som filosof och his
toriker. Han tillämpade hermeneutiska och dialektiska metoder och beto
nade den levda erfarenheten och tolkningen av denna för att nå en förståel
se. Ur hans betoning av upplevelsen och uttrycken för denna kan empatin 
härledas som ett mål för dagens historieundervisning. 

I vårt land blev historia ett självständigt vetenskaplig ämne vid universi
teten på 1800-talet. Nationella historiska föreningar bildades, historiska 
tidskrifter utgavs och heltidsarbetande forskare började arbeta.125 Den 
främsta inspirationen kom från Tyskland förmedlad bl a av Erik Gustaf 
Geijer som var professor i Uppsala 1816-47. Han utvecklades från en ro
mantisk, konservativ statsidealistisk historiker som såg historieskrivningen 
som en konstnärlig uttrycksform till en liberal samtidsinriktad forskare. I 
slutet av 1800-talet var Harald Hjärne en förgrundsfigur för den riktningen. 
Hjärne ansåg att det i s tort sett var omöjligt att uppnå sanning och därför 
kunde forskningen endast räkna med en högre form av sannolikhet. Av pe
dagogisk betydelse var Hjärnes introduktion av Rankes seminarieunder
visningsmetod i Sverige.126 Hans forskning hade också ett internationellt 
perspektiv som inte alltid var vanligt vid den tiden. Under tiden 1890-1912 
disputerade 60 av Hjärnes "disciplar" i Uppsala.127 

I motsättning till Harald Hjärne framträdde i början av 1900-talet brö
derna Lauritz och Curt Weibull. Bröderna utvecklade - ofta i hårda debat
ter - en strängt källkritisk metod som blev skolbildande. Curt Weibull 
skrev långt senare så här om den tiden: 

Det rådde en mäktig humanistisk forskningsglädje, nära nog en upprorsstämning mot 
en äldre forskning. Det var en fröjd att leva i dessa brytningstider inom historisk 
forskning (...) Vi skrev båda stridsskrifter - jag om Saxoforskning och Lauritz om 
historisk kritisk metod - i vilka vi energiskt hävdade vår uppfattning gentemot en 
äldre forskning.128 

En förutsättning för denna inriktning mot källkritisk forskning var emel
lertid att arkiven hade byggts ut och moderniserats. Kring sekelskiftet ska
pades också regionala landsarkiv. Källserier trycktes och spreds, statistik

124 Marx, K, 1 969 s 9 
125 Historisk tidskrift kom 1881 o ch var länge främst ett s pråkrör för uppsalahistoriker. 
126 Lilja, S, 1989 s 32 
127 Oden, B, 1991 s 153 
128 Weibull, C, 1972 s 23 



servicen förbättrades och från 1911 började Sveriges Officiella Statistik 
utkomma. Men Harald Hjärnes tradition hade länge sina försvarare i bl a 
Nils Ahnlund som var mer öppen för muntlig historia, etnologiska och lo
kalhistoriska perspektiv än vad som var vanligt vid den tiden. 

Om 1800-talets forskning i huvudsak varit intresserad av det unika i en 
aktörs- och statsorienterad politisk historia blev 1900-talet differentie
ringens och specialiseringens tid. Den kulturella och sociala historien som 
först betraktats med misstro blev så småningom viktig.129 Inom den poli
tiska historien ökade intresset för maktfrågor. I USA började den sk pro
gressiva skolan att verka med målsättningen att skriva "vetenskaplig" his
toria. Den ville framförallt undersöka vilka intressen och ekonomiska mo
tiv som fanns bakom politiskt handlande. Senare fortsatte en grupp ameri
kanska forskare, med Kennan i spetsen, att studera maktkampen i d en in
ternationella politiken. Makt och stat blev något av nyckelord.130 

Max Weber, som egentligen var sociolog och nationalekonom, kom att 
få stor betydelse för historieämnet t ex genom teserna om protestantismens 
betydelse för kapitalismen. 

Ekonomisk historia fanns som ett eget ämne i London School of Eco
nomics redan 1895 och när första världskriget bröt ut var ämnet etablerat 
vid universitet i flera länder. I Sverige var det Hans Forssell som på 1870-
talet banade väg för ekonomisk och kameral historia men det blev Eli F 
Heckscher som etablerade ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm. Han 
var också under mycket lång tid den ledande forskaren och han fick en 
personlig professur i ämnet.131 Hans stora verk Sveriges ekonomiska his
toria från Gustav Vasa var banbrytande och bidrog till att ekonomisk his
toria så småningom integrerades i skolämnet historia. 

I Frankrike utvecklades en sorts totalhistoria som efter den tidskrift som 
startade 1929 kom att kallas Annales-skolan. Den fick så småningom 
mycket stort inflytande i de flesta västländer och flera av de nya riktningar 
som historieforskningen tagit är en direkt följd av deras idéer. Annales-
skolans försök att ge övergripande sammanhang tilltalade många forskare. 
Grundarna, Bloch och Feb vre, arbetade gärna tvärvetenskapligt. De ansåg 
att riktig vetenskap kräver förklaring och förståelse. En av skolans mest 
kända företrädare, Fernand Braudel, har i stora översiktsverk gjort synteser 
om världen runt Medelhavet och världens materiella civilisation. Han skri
ver om tiden uppdelad i olika kategorier. Grundstrukturerna i botten för
ändras långsamt, mellanskiktets sociala nivåer något fortare och i översta 
tidsskiktets händelsehistoria sker förändringarna snabbast. Det finns i d ag 
både en tredje och en ijärde generationens Annaleshistoriker. 
Från slutet av 1960-talet fick historiematerialismen vind i seglen. Hill, 
Hobsbawm och Thompson var engelska företrädare för en socialhistorisk -

129 Nyström, P, 1974 s 26 
130 Lilja, S, 1989 s 36-37 
131 Ernst Söderlund fick 1929 den första icke personliga professuren i ekonomisk historia. 



marxistisk inriktning. Många enskilda forskare och skolbildningar inom 
den samhällshistoriskt inriktade forskningen i bl a USA och Tyskland har 
inspirerats av både Annales-skolan och marxismen. 

I vårt land innebar tiden från 1960-talet till 1990-talet att den weibullska 
dominansen efterhand bröts. En ny socialhistoria skulle skrivas. Teorier 
och metoder lånades (framförallt från samhällsvetarna), diskuterades och 
utvecklades. Modern historia fick en renässans och den nya datatekniken 
gjorde att det blev lättare att bedriva kvantitativt inriktad forskning. Resur
serna ökade och många nya forskningsprojekt startades. En del av dem var 
samnordiska t ex "Det nordiska ödegårdsprojektet" och "Maktstaten i Nor
den och dess sociala konsekvenser". Nordiska historikerkongresser hölls 
och Scandinavian Journal of History startades. Att publicera sig på ett 
främmande språk blev vanligare och det internationella forskarutbytet öka
de. Stora forskningsprojekt genomfördes.132 Expansionen ledde också till 
differentiering. Redan 1950 hade en professur i stadshistoria inrättats. Där
efter kom en rad nya professurer.133 

Metod- och teoriproblem diskuterades livligt. Många talade i likhet med 
Birgitta Odén för tvärvetenskaplighet. Luleälvsprojektet i Umeå (Evert 
Baudou) och Gränsforskningsprojektet i Lund (Sven Tägil) var två stora 
tvärvetenskapliga projekt.134 

År 1986 inrättades Swedish Collegium for Advanced Study in the Social 
Sciences (SCASSS) med syfte att "stödja och styra tvärvetenskaplig 
forskning om samhället, i första hand teoretisk, innovativ grundforskning 
med inriktning på komparativa angreppssätt och långtidsperspektiv".'3 

Syftet ska nås med ett gästforskarsystem och en omfattande symposie- och 
seminarieverksamhet där deltagarna presenterar "papers". SCASSS är ett 
försök till förnyelse av universitetsämnet historia. Forskare har i det här 
fallet upplevt att den nationella ramen är för liten. Internationell inspiration 
har också feministiska historiker som Lynn Karlsson och Ulla Wikander 
känt när de förnyat historieforskningen genom att föra in genus begreppet i 
debatten. Eva Österberg, som själv lett projekt i social- och rättshistoria, 
har sammanfattat perioden så här: 

132 Exempel på stora forskningsprojekt från den här tiden är Sverige och Amerika efter 1850 (Sune Åkerman), 
1600-talets historia (Sven A Nilsson) samt stånd och klasser (Sten Carlsson), Sverige under andr a världskriget 
(Sven Ulric Palme, Gunnar Westin och Folke Lindberg). Klassamhällets funktioner: Folkrörelserna (Carl Göran 
Andrae och Sven Lundkvist), Brottslingen i 1800-talets samhälle (Jan Sundin). 
133 Nya professurer inrättades i folkrörelsernas historia (1972), empirisk konfliktforskning (1975), kvinnohistoria 
(1982), historisk demografi (1982), baltisk historia (1982), utbildningshistoria (1982) och barnhistoria (1987) 
och professurer i ekonomisk historia finns nu i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund och Umeå. Idéhistoria har 
professurer i Uppsala, Stockholm, U meå och Göteborg. 

341 Lund skedde en satsning på "internationell" historia. Forskningen handlade bl a om USA, Människor på flykt 
(Göran Rystad) och Östeuropa (Gerner-Hedlund-Karlsson). Lund Studies in Intern ational History heter en mono
grafiserie som publicerat en lång rad avhand lingar. Medeltidforskning bedrevs i Göteborg (Erik Lönnroth) och i 
Stockholm som också varit centrum för stadshistorisk forskning. Forskning kring Afrikas historia växte fram i 
Göteborg (Åke Holmberg). I Uppsala startade Nordiska Afrik ainstitutet sin verksamhet. 
Odén, B, 1991 s 163 
135 Lilja, S, 1989 s 110 
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Med en viss tillspetsning kan man om perioden 1960-90 hävda, att historikerna först 
koncentrerade sig på konflikter och socio-ekonomiska strukturer, för att senare vidga 
sina ramar till att också begrunda vilka krafter som legat bakom integration i samhäl
let, inklusive sådant som mentala och rättsliga strukturer men också den vardagliga 
politiska kulturen.136 

Allmänheten har det senaste årtiondet visat sitt historiska intresse genom 
att historiska böcker (t ex Herman Lindqvists, Peter Englunds) och filmer 
(Schindlers List bl a) fångat en stor publik. Utställningen Den svenska 
historien förlängdes på grund av det stora antalet besökande. Men hur ska 
den akademiska världen ta vara på och använda sig av detta intresse och 
vända det till något som för universitetsämnet historia och vetenskapen 
framåt? 

Var står historieforskningen i Sverige i dag? Jag ska delvis belysa dessa 
frågeställningar och samtidigt spegla något av den kritik som finns inom 
och mot ämnet genom några citat från den debatt om historieämnet som 
började 1992 men framförallt fördes under 1993 i några av de stora 
rikstidningarna. En sådan här debatt ger naturligtvis ingen fullständig, kor
rekt och tillräckligt djup bild av historieämnet men visar ändå något av 
historieämnets situation vid den tiden. 

Debatten handlade först om ämnesvalen. Vi är för provinsiella tyckte en 
av debattörerna: 

Naturligtvis är det inget fel i att så många forskare sysslar med svenskt stoff och med 
1800-eller 1900-talen. Tvärtom ligger här en rad fruktbara och angelägna insatser. 
Men det finns en viss risk för vad jag skulle vilja kalla geografisk och kronologisk 
provinsialism. Den kan göra oss mindre skickade att föra en dialog med historiker i 
andra länder där man med förkärlek driver de långa linjernas strategi.137 

Vi måste fa mer forskning kring den politiska makten, kring staten, och 
författningen tyckte en annan: 

De historiker som nu behärskar universitetsinstitutionerna har emellertid kastat ut 
barnet med badvattnet - politiken med den nationalromantiska historiesynen.138 

Men han fick direkt mothugg: 
Berntsons program (...) är helt enkelt den gamla statsidealismen som plockas fram ur 
garderoben, dammas av och hängs ut för vädring (...) statskonservatism, nationalro
mantik och stora ledare.139 

Debatten fortsatte med synpunkter på varför inte historikernas arbeten når 
en bredare läsekrets: 

De social- och samhällshistoriskt orienterade forskarnas arbeten har sällan nått utan
för universitetens murar. Detta beror på att de bjuder hårdtuggad föda; ofta är deras 
texter öknar av samhällsvetenskaplig prosasand; böcker man endast läser under pis

136 Österberg, E, 199 2 
137 Ibid 1992 
138 Berntson, L, 1 993 
139 Edgren, L, 1993 



tolhot; ett slags intellektuella regndanser kring ofta redan föråldrade samhällsteori-

Johansson önskade också mer av översikt och inlevelse i historiska gestal
ter. Men det är inte så illa som Johansson uttrycker det menade Arne Jar-
rik: 

De senaste tio åren har svenska forskare som aldrig förr breddat och fördjupat sig 
mot mer existensiella frågor.141 

Men i slutet av debatten gavs också försök att förklara varför ökade och 
nya krav ställdes på historikerna just nu. Birgitta Odén svarade att det på
gått och pågår en varierad och intressant forskning kring internationella 
frågor t ex om gränsproblem, flyktingar, sovjetisk historieskrivning, 
massmedias bevakning av internationella kriser m m och hon undrade: 

Varför reses då 1993 rop på en ny hi storia? (Flera debattörer hade krävt detta, min 
kommentar.) (...) Kriget mot fackhistorikerna gäller i själva verket varken historisk 
metod, synteser eller läsbarhet för folket. Det gäller om historikerna åter ska ställa sig 
i politikens tjänst för att i välskrivna och lättlästa utläggningar om 'historiens me
ning' och 'historiens drama' förvärva legitimitet åt segrarna (...)142 

Det är naturligtvis omöjligt att med så här få utdrag göra debatten full
ständig rättvisa. Men avsikten med citaten var att ge en glimt av var den 
svenska historiedebatten stod i början av 1990-talet. 

Mina egna kommentarer är dessa. Det är värt att notera vilken uppsjö av 
nya infallsvinklar som historieämnet har utvecklat under de senaste de
cennierna och som forskarsamhället i huvudsak har accepterat men den 
förändringen har inte alltid speglats i massmediernas bild av ämnet 
(historikern som en person som nästan enbart sysslar med kungar, krig och 
årtal är en inte helt ovanlig schablonbild). 

I den debatt som jag här lämnat några korta utdrag ur var det endast i ett 
av de närmare 30 debattinläggen som någon ens snuddade vid universi
tetsämnets effekter på skolämnet historia (debatten handlade om historie
ämnet i dag och dess eventuella kris) eller hur universitetsämnet historia 
ska finna didaktiska övergångar till skolämnet historia? Det var Håkan 
Arvidsson som i sin andra debattartikel kom med synpunkter på koppling
en mellan universitet och skola. Arvidssons artikel hade rubriken "Dags 
för en samlad bild av svensk historia". Arvidsson hävdade att 

Ett långt större problem, som bara delvis skymtat i debatten gäller historieämnets allt 
svagare ställning som skolämne. Det är en process som pågått länge, men som tagit 
en dramatisk vändning i de t senaste förslaget till läroplan. Denna allvarliga försäm
ring som hotar själva grundvalen för såväl historieforskning som historieskrivning 
förmår emellertid inte uppröra den svenska historikerkåren. Det är faktiskt illavars
lande att jämföra den orkeslösa opinionsbildning svenska historiker bedriver för att 
stärka skolämnet med den koleriska energi som de mobliserar mot dem som antyder 

140 Johansson, A, W, 199 3 
141 Jarrik, A, 1 993 
142 Odén, B, 1993 



att historieforskningen bär ett ansvar för skolämnets taktfasta marsch mot utplå
ning.143 

Ingen av debattörerna, som i stort sett utgjordes av forskare, använde ordet 
didaktik eller ännu mindre historiedidaktik. Med en mycket välvillig tolk
ning kan dock Alf W Johanssons krav om hur "förhållandet mellan histo
rieforskning och historisk framställning skall definieras, vilken funktion 
narrationen har i historikerns strävan att skapa sammanhang" tolkas som 
didaktiska tankar avsedda att fungera ner genom utbildningssystemet.144 

Om vägarna "ned" från universitetet inte diskuterades så mycket kan 
man kanske fundera om det finns en väg "upp" till universitetsämnet his
toria. Kan man genom att göra skolämnet historia intressantare och me-
ningsfullare rentav fa universitetsämnet historia att bli viktigare för flera? 
Det är ju i skolsystemet som historia har sin största "konsumentgrupp" 
(och förhoppningsvis också i någon mån "producentgrupp"). Miljonhöv-
dad är den gruppen i al la fall och hundrafalt, kanske tusenfalt talrikare än 
den som läser historia vid universitet och högskolor. 

Gymnasieämnet historia 

Själva utformningen av ett skolämne, t ex historia, kan säga oss en del om 
olika tiders kultur och värderingar hos dem som haft makten. Det menar bl 
a Aronowitz och Giroux när de hävdar att ett läroämnes mål och innehåll 
inte kan studeras utan att man klargör förhållandet/relationen mellan det 
omgivande samhället och skolan.145 Utifrån denna ståndpunkt kan det vara 
intressant att fråga sig vilka de didaktiska målen med historieundervis
ningen i gymnasieskolorna varit genom tiderna och vilka de är i dag? 

För att kunna besvara den frågan ska jag här kortfattat beskriva gymna
sieämnet historias historia ( i det här fallet avses historieundervisningen i 
läroverk och gymnasiets tre-och fyraåriga linjer eller motsvarande ). 
Skildringen ska framförallt utgå från nationella styrdokument, dvs officiel
la statliga handlingar som läroplaner, kursplaner, stadgar och andra anvis
ningar. Beskrivningens utförlighet ökar ju närmare nutid den kommer. 

Clio var i den grekiska mytologin den musa som skyddade historie
skrivningen. Men musorna var nio till antalet och när det medeltida skol
väsendet organiserades i sju grundläggande kunskapsområden, "trivium" 
och "quadrivium", fick Clio inte plats. Det kan ha bidragit till att det dröj
de rätt länge innan historia blev ett helt eget ämne. 

I skolordningarna från 1571 och 1611 nämns inte historia som ett sär
skilt ämne.146 Men rimligen bör en del av den antika historien ha behand

143 Arvidsson, H, 1993 
144 Johansson, A, W,993 
145 Aronowitz, S & Giroux, H, A, 1987, p 69-74 
146 1 571 års skolordning var Sveriges första. Den ingick i den kyrkoordning som utfärdade s samma år. 



lats i gymnasieundervisningen i ämnena latin och grekiska. Särskilda his
torielärare fanns inte. 

Gustav II Adolf krävde vid riksdagen 1620 att undervisning i politik, 
etik och svensk lagkunskap skulle inforas vid gymnasierna.147 Några år 
senare verkar åtminstone gymnasierna i Linköping och Västerås skrivit in 
ämnet historia i sina läroplaner.148 

Först 1649 nämns historia som ett obligatoriskt ämne vid svenska gym
nasier. Eleverna i fjärde klass skulle under fem timmar per vecka bl a 
utantill lära sig översikter av den allmänna historien i tabellform. Lärare 
var lektorn i poesi. Från och med 1693 års skolordning var det lektorn i 
historia och praktisk filosofi som skulle undervisa i ämnet. Denna ordning 
bestod under början av 1700-talet, och 1724 beslöts att historia och geo
grafi skulle vara ett gemensamt ämne där kopplingar skulle göras mellan 
den allmänna och den svenska historien. Det är dock oklart hur det blev 
med undervisning i dessa ämnen. 

Vid den här tiden hade vårt land nåtts av upplysningstidens tankar om 
uppfostrans möjligheter. Den engelske filosofen John Locke hade talat om 
varje barn som ett oskrivet blad. Den pedagogiska debatten var livlig och 
många krävde en mer jordnära och praktisk utbildning. Någon genomgri
pande förändring av undervisningen kom dock inte till stånd. Det saknades 
bl a utbildade lärare och skollokaler för folkundervisningen. Kyrkan, som 
hade stort inflytande över undervisningen, var inte tillräckligt intresserad 
av en förändring. 

Det hade dock börjat finnas läroböcker. Ofta var det översättningar från 
tyskan med tillägg om svenska förhållanden. G. F. Seilers Skolebok för 
borgares och allmogens barn "innehöll huvudsumman af det teoretiska 
vetande" t ex sedelära med klokhetsregler, psykologi, naturlära, naturhis
toria, människokroppen, tideräkning, lanthushållningens grunder, sjukvård, 
en avdelning för att utrota vidskepelse och skrock, rättegångsregler, hu
vuddragen av Sveriges historia och geografi, allmän historia, (min kursi
vering) räknekonst samt anvisningar i fråga om bruket av titlar.149 Men 
även den tidens läroböcker utsattes för kritik. Många klagade nämligen 
över att böckerna var för omfångsrika och dyra.150 Åtminstone kritiken 
mot priset känns igen från vår egen tid. 

Historia blir ett eget ämne 
Under den första delen av 1800-talets skoldebatt diskuterades oftare orga
nisationsfrågor än didaktik. 1807 blev historia ett helt eget ämne i gymna
siet. Med 1820 års skolordning fick ämnet i stort sett den uppläggning och 

147 Ordet gymnasium nämndes officiellt första gången i vårt land i donationsbrevet för Västerås gymnasium från 
1623. 
148 Hollander, A, G, 1884 s 332 
149 Westling, B, G, W, 1900 s 184 
150 Ibid s 187 
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omfattning som gällt in i vår tid. Av den som skulle gå vidare från gymna
siet krävdes främst kunskaper i den svenska historien, i den allmänna till 
folkvandringarna samt medeltidens och nya tidens huvudepoker. 

Undervisningen i gymnasierna var en förberedelse för universitetsstudi
er och det framtida yrkeslivet. Från 1820-talet framhålls som mycket vik
tigt de "moraliska lärdomar och etiska föredömen som historien skulle 
ge".151 Moralen och etiken var särskilt viktig eftersom nästan alla läro
verkselever skulle bli antingen präster eller ämbetsmän. Men ämnesmeto
diken var i s tort sett densamma som den som tidigare anbefallits i t rivial
skolorna dvs ofta ett mekaniskt inlärande av namn på män (den heliga 
Birgitta var ett undantag). 

Urvalet av fakta belyser en del av historieämnets utveckling under de 
första seklen. Den mycket begränsade grupp elever som gick i gymnasier
na fick en mer allmän litterär, filosofisk historisk orientering särskilt i den 
antika historien. Valet av texter och lärare markerar detta ännu mer. Vad 
som var viktigt avgjordes, då som nu, av dem som hade den politiska 
makten och de satsade mycket mer pengar på läroverken än på den grund
läggande undervisningen. År 1870 var t ex de statliga anslagen till lärover
ken mer än tre gånger så stora som anslagen till folkundervisningen, fastän 
antalet elever i folkskolan var nära 50 gånger så stort.152 

I läroverken varierade också omfattningen av historieundervisningen 
ganska mycket. Ämnets ställning var stark efter 1820 års skolord
ning.153 År 1849 bestämdes att apologistskolan och lärdomsskolan, som 
sedan 1820 efterträtt trivialskolan, skulle slås ihop med gymnasiet till den 
skolform som kallades elementarläroverk. Tillsammans med gymnasiet 
kallades dessa skolformer för läroverk. Den benämningen fanns sedan kvar 
till 1962.154 

Under 1850- och 1860-talen minskade dock antalet timmar men på 
1870-talet ökade åter timantalet och i början av 1900-talet stärktes histo
rieämnets ställning ännu mer. I reformerna i slutet på 1920- och början av 
1930-talen fick ämnet en tillfällig tillbakagång för att 1953 återigen stärka 
sin ställning åtminstone på den då nyinrättade allmänna linjen. Det exakta 
tidsutrymmet för historia är svårt att ange eftersom det i kursplanerna inte 
framgår hur stor del av ämnet som samhällsläran skulle ha. Ämnet delades 
1960 i två ämnen, historia och samhällslära, men det är svårt att avgöra om 
historieämnet vunnit eller förlorat på den delningen.155 

151 Andolf, G, 1972 s 91 
152 Richardson, G, 1990 s 45 
153 Andolf, G, 1972 s 73 
154 Ander, G, 1966 s 12. Genom att grundskolan infördes splittrades läroverken. Namnet fanns dock kvar till 
1966 då det nya gymnasiet började fungera. 
155 Andolf, G, 1972 s 71 
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Vad skulle läsas? 
Under andra hälften av 1800-talet debatterades livligt vad som skulle läras 
ut i läroverken. Debatten ledde till att den svenska historien fick utökat ut
rymme. 1868 talades det om fäderneslandets historia som "den första, den 
käraste, den nödvändigaste delen av den historiska undervisningen".156 

Det påpekades också att den nordiska historien skulle införlivas med den 
svenska. Men en del av de negativa företeelser i historieundervisningen 
som Vilhelm Moberg beskrivit i Berättelser ur min levnad hade diskuterats 
bland fackfolk och de fredsvindar som blåste efter första världskriget 
trängde också in i läroverkens kursplaner.157 

Krigs-och statshistoria kritiseras liksom undervisningens nationalistiska prägel. I 
kursplanerna från 1933 ökar utrymmet för allmän historia och för kulturhistoria. In
tresset överflyttas från individer till kollektiv. Eleven skall konfronteras med historie
forskningens resultat men också med dess metoder.158 

I metodiska anvisningar till rikets allmänna läroverk från 1935 skrevs det 
rent ut att historien skulle användas för att påverka eleverna i en för de sty
rande i samhället önskvärd riktning. 

Möjligheten att i grannlaga former öva inflytande på ungdomens karaktärsdaning bör 
undervisningen slutligen ej lämna obeaktad. Den beundran för stora mänskliga per
sonligheter och gärningar, som är naturlig för unga människor, kan genom undervis
ning väckas och underhållas. Hävdernas exempel på förnämliga egenskaper såsom 
energi och handlingskraft, mod och uthållighet, trohet och pliktuppfyllelse, vidsynt
het och tolerans, böra framhållas som manande föredömen, varvid dock måste iaktta
gas all varsamhet, så att historien icke göres till exempelsamling av moraliska lärdo
mar. Att väcka kärlek till fosterlandet, lägga grund till en god medborgaranda samt 
inskärpa vikten av humanitet och objektivitet i uppfattning och omdöme bör vara all 
historieundervisnings mål. 159 

Efter andra världskriget var det dags för förändringar av skolsystemet. 
Demokratierna hade varit hotade men gått segrande ur kriget. Nu skulle 
demokratin och toleransen mot oliktänkande befastas och genomsyra sam
hället, inte minst i skola och uppfostran. 1946 års skolkommission blev det 
ideologiska instrument som den socialdemokratiska regeringen behövde. 
Eftersom den gamla skolan ansågs odemokratisk både till organisation och 
innehåll skulle den nedmonteras. Nya skolformer skulle skapas för alla. 

156 Ibid s 84 
157 Moberg, V, 1968 s 56-57. Vilhelm Moberg kommenterade Odhners bok Fäderneslandets Historia, den bok 
han själv hade när han gick i Påv elsmåla skola och hade knekten, korpralen Stark, som lärare. Boken "meddelade 
barnen bara de kunskaper, som överheten ansåg lämpliga för barnen att få. När jag nu läser om den vet jag ju att 
vi undanhölls mycket av det viktigaste i vårt land s historia. Vi skulle fostras till goda, lojala undersåtar, som icke 
fick rubbas i vår tro på Gud, kungen och den maktägande överheten (...) Jag skulle långt senare upptä cka, att 
mina förfäders sanna historia inte var medtagen; allmogen, den närande klassen, det anonyma, stumma folket, var 
inte med (...) Vi fick läsa långa redogörelser för fältslag (...) de svenske utmärkte sig alltid för mod och tapperhet 
i krig. De uppförde sig alltid ädelt och ridderligt, de begick aldrig övergrepp och grymheter mot fienden, som 
däremot naturligtvis var grym och omänsklig (...) Sverige förde alltid försvarskrig (...) Jag lärde mig att den 
största ära som fanns, den skaffade man sig med att döda folk i krig, den äran var ovansklig och odödlig". 
158 Ds 1988:24 s 199 
159 Metodiska anvisningar 1935 s 108 
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Men i historieundervisningen skedde till en början inte så stora förändring
ar. 

Målet att väcka kärlek till fosterlandet kvarstår för historieundervisningen fram till 
1950- och 1960-talen då istället fostran till en kritisk inställning, till propagandaim
munitet samt till en demokratisk inställning lyfts fram i anvisningarna. 60 

Med hänsyn till de förändringar som senare genomfördes är det här värt att 
ytterligare peka på att det fortfarande var svensk historia som stod i för
grunden och att den allmänna historien endast skulle läsas i relation till 
"vårt folks" historia.161 

De anvisningar som kom efter kriget var tydligt färgade av sin tid. Na
zismens brott mot mänskligheten låg nära i tid. Inrikespolitiskt var det 
"skördetid" och saltsjöbadsandan behövdes när industrin producerade för 
fullt. I Sverige väntade stora samhällsreformer och historieundervisningen 
skulle hjälpa till genom att varna för antidemokratiska rörelser, värna de
mokratin, stärka tron på freden och bygga upp samhället bl a genom in
komster från en exportinriktad industri som till en del var i behov av in
vandrad arbetskraft. 1946-års skolkommissions tankar märktes ännu tydli
gare i de reformer som kom senare. 

År 1962 kom gymnasiet tillbaka som namn på en skolform och lärover
ken fick två efterföljare. Fackskola och gymnasium blev de nya skolfor
merna. Tre år senare, 1965, kom en ny läroplan som jag kallar Lgy 65 och 
gymnasierna omorganiserades så att det blev fem linjer, den humanistiska, 
den ekonomiska, den samhällsvetenskapliga, den naturvetenskapliga och 
den tekniska (alla treåriga utom den tekniska som var fyraårig). I den nya 
läroplanen var samhällskunskap ett eget ämne precis som historia.162 His
toria lästes på alla linjer men mest på H-och S-linjerna. För undervisningen 
i historia fanns följande mål: 

Att vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän och 
nordisk historia, att ge insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur-
och levnadsförhållanden vuxit fram samt att ge kontakt med historiskt källmaterial 
och därvid grundlägga och utveckla förmågan att kritiskt och nyanserat bedöma 
uppgifter, sammanhang och problem i det förgångna och nutiden.163 

Det är som synes inga större nyheter i målsättningen. För tiden efter 1945 
skedde förändringar när det gäller den didaktiska vad-frågan på så sätt att 
de nya staterna i Asien och kampen för frigörelsen i Afrika lyftes fram. 
Den betoning av tematiska studier som fanns i läroplanen var den viktigas
te förändringen för didaktikens hur-fråga. 

160 Ds 1988:24 s 199 
161 Undervisningsplan 1919 s 100, 1933 års undervisningsplan s 16 samt 1955 års undervisningsplan s 97. 
162 Sedan läsåret 1960/ 61 var samhällskunskap ett eget ämne. 
163 Lgy 65 1967 s 177 
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Objektivitetsfrågan 
Skolöverstyrelsen återkom flera gånger med objektivitetsfrågan. Det ver
kar dock som om man inte riktigt hade bestämt sig for en enhetlig defini
tion av ordet objektivitet. I läroplan för grundskolan, Lgr 69, vilade be
greppet på saklighet och allsidighet (se nedanstående skiss)164 

OBJEKTIVITET 

Relevans Balans 
Sanning eller 
sannolikhet 

Saklighet Allsidighet 

Neutral presentation 

I planeringssupplementet till gymnasiets läroplan, Lgy 70, var det dock 
Westerståhls definition som gällde. Här vilar objektiviteten på saklighet 
och opartiskhet.165 

BALANS SANNING eller 
SANNOLIKHET 

SAKLIGHET 

RELEVANS 
NEUTRAL 
PRESENTATION 

OPARTISKHET 

OBJEKTIVITET 

Men objektivitetsfrågan fanns kvar länge. Medan politiskt engagerade lära
re hade setts som en tillgång i Lgr 69 var det i Lgy 70 supplementen II 70 
en svårighet.166 "Det självklara kravet på objektivitet kan ofta i praktiken 
bli svårt att uppfylla, om läraren själv är starkt politiskt engagerad." Det 
var bättre att läraren öppet talade om var hon/han stod politiskt så att ele
verna kunde värja sig mot eventuella subjektiva uttalanden. I Lpf 94 beto
nas att undervisningen ska präglas av saklighet och allsidighet och "då 
värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för 
dem".167 

164 Lgr 69 1977 s 41. Skissen är hämtad från SÖ:s skrift Objektivitet i undervisningen 1976 s 86 
165 Jörgen Westerståhl var en av dem som lämnade synpunkter på objektivitetsfrågan till den läromedelsutred
ning som gjordes i början av 1970-talet, SOU 1971:91, s 258-259. Skissen är från Planeringssupplementet till 
Ley 70 1971 s 186 
l6* Lgy 70 Supplement 11 1971 s 317 
167 Lpf 94 s 7 
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1970- och 1980-talens reformer 
År 1971 kom nästa reform. Tvååriga linjer från fack-och yrkesskolor kom 
att ingå i gymnasieskolan. I den nya läroplanens, Lgy 70, allmänna del stod 
det om målen för historieundervisningen; 

Eleven skall genom undervisningen i historia vidga och fördjupa kunskaperna om 
väsentliga epoker och förlopp i allmän och nordisk historia, skaffa sig insikt om hur 
vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- och levnadsförhållanden vuxit fram 
samt stifta bekantskap med historiskt källmaterial och därvid grundlägga och utveck
la förmågan att kritiskt och nyanserat bedöma uppgifter, sammanhang och problem i 
det förgångna och nutiden.168 

Stoffet organiserades i olika huvudmoment vilket lämnade fältet relativt 
fritt för läroboksförfattarnas tolkningar. Om detta var oavsikligt vet jag 
inte men om det var medvetet kanske läroplanskonstruktörerna förlitade 
sig på den statliga kontroll som läroboksnämnden utgjorde. För humanis
tisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje fanns bland huvud
momentet följande tillägg: "För perioden 1789-1945 studium av de mo
derna samhällenas uppkomst och utveckling (...) med successiv vidgning 
av perspektivet till utomeuropeiska områden, varvid deras tidigare historia 
beaktas."169 

Eftersom läroplanens anvisningar var både kortfattade och allmänna 
skrevs olika supplement. I supplementet II dominerade den allmänna his
torien och de nordiska ländernas historia nämndes bara på en rad som ett 
delmoment.170 Supplementet gav också en mängd förslag på historiska te
man. Under rubriken verksamhetsformer nämndes tydligt att 
"undervisningen skall även föra eleverna något in i historiska undersök
ningsmetoder (...)"1?1 

År 1981 fastställdes ett nytt supplement, supplement 71, för historia. 
Historiestudierna delades in i två huvudmoment; en kronologiskt upplagd 
kärnkurs och ett tematiskt studium bestående av fritt valda fördjupningar 
och längdsnitt. Supplementet tog upp kritisk läsning, historieuppfattningar, 
periodindelning, världen, Europa, Norden och hembygden, invandringen, 
planering, studieupptakt, arbetssätt, bedömning och samverkan. 1983 fick 
historia en utökning av tiden med två veckotimmar på H- och S-linjerna. 

Lpf 94 i jämförelse med tidigare läroplaner 
Gymnasiet fick en ny läroplan 1994. Den heter Läroplan 94, de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94. De olika linjerna försvann i och med den nya läro
planen och i stället infördes 16 nationella program. I förarbetena talades 

168 Lgy 70 1971 s 177 
169 Ibid s 177 
170 Den fullständiga benämningen är Läroplan för gymnasieskolan, supplement del II 1971. Jag förkortar i fort
sättningen detta till supplement II. 
171 Supplementi! 1971 s 299 



det om att ämnet historia skulle bli ett kärnämne, dvs alla elever skulle läsa 
detta ämne. Men så blev det inte. I stället blev historia ett karaktärsämne. 
Karaktärsämnen är ämnen som är utmärkande för varje program. 

Undervisningen i historia som eget ämne finns i tre av de 16 program
men. Historieämnet är indelat i en A- respektive B-kurs. A-kursen omfattar 
80 timmar och den ges i naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga 
(ekonomisk gren )- och estetiska programmet. B-kursen som är på 110 
timmar läses i samhällsvetenskapliga programmets humanistiska gren och 
samhällsvetenskapliga gren. Med timmar menas i detta fall vanliga klock-
timmar och tiden är minsta garanterade undervisningstid för eleverna. 
Dessutom kan historieundervisning ske genom fördjupning i humaniora i 
samhällsvetenskapliga programmet. Historia kan också ingå som ett områ
de i lokala tillägget och som kurser i individuella valet. 

Till detta kommer att det ska finns en "historisk vinkling" av kurserna i 
samhällskunskap i de program där historia inte är ett karaktärsämne.172 Det 
står till och med att "historia är en särskilt viktig del inom samhällskun-

173 skapen i de program som saknar historia som självständigt ämne". Trots 
detta tillägg har ämnets ställning försvagats främst med hänsyn till det ur
sprungliga läroplansförslaget men också i förhållande till föregående läro
planer. Det är dessutom så att en del av de lärare som undervisar i samhäll
skunskap, åtminstone under en övergångstid tills utbildningskomplettering 
har skett, inte är utbildade för att undervisa i historia. I dessa fall finns det 
en risk att kvantiteten minskar och kvaliteten blir sämre. 

Även om jämförelser över tiden är svåra att göra eftersom många olika 
faktorer inte går att exakt jämföra visar en sammanvägning att gymnasie
ämnet historias tidsutrymme under den aktuella tiden minskat på de tre 
program som litet förenklat kan benämnas "teoretiska".174 Ämnet har där
emot kommit in, om än i mycket begränsad omfattning, via ämnet samhäll
skunskap i de övriga programmen. Om den tid som ett ämne tilldelats ock

172 I Samhällsvetarprogrammet står det att "strävan skall vara att eleven (—) tillägnar sig ett historiskt perspektiv 
och förstår det förflutnas betydelse för nuet". I kommentarerna längre fram i samma pro gram utvecklas detta med 
hänvisning till riksdagsbeslut i frågan: "Ämnet samhällskunskap har ett ansvar för att ge en historisk bakgrund för 
de elever som inte har historieämnet." Samhällsvetenskapsprogrammet Programmål, kursplaner och kommenta
rer. GyVux 1 993:16 s 132 och s 134 
173 Samhällsvetenskapsprogrammet Programmål, kursplaner och kommentarer, GyVux 1993:16 s 98. 
174 Ett exempel på en sådan här förändring är övergången till garanterad tid som infördes i och med Lpf 94. Tidi
gare läroplaner i den här sammans tällningen räknade med veckotimmar ( vtr ) som omfattade 40 minuter. D en tid 
som var avsatt för ett ämne kunde vissa veckor användas till något annat t ex friluftsdagar. I och med Lpf 94 
räknas ett ämnes tid i klocktimmar dvs 60 minuter och eleve n är garanterad en viss minimitid i ämnet. Ett räkne
exempel visar att en elev på latin- och reallinjen 1960-1965 eller humanistisk- eller samhällsvetenskaplig linje 
1983-1994 haft 10 vtr x 4 0 veckor x 40 minuter = 16 000 minuters historieundervisning. Även om tid för histo
rieundervisningen då och då användes till friluftsdagar m m blir det ändå avsevärt mer tid för historieundervis
ning än det alternativ som ger allra mest tid enligt Lpf 94. Enligt den läroplanen får en elev på samhällsveten
skapliga programmets humanistiska gren 190 timmar x 60 minuter = 11 40 0 minuters undervisning i historia. 
Läser eleven endast A-kurs blir det 80 timmar x 60 minuter = 4800 minuter. Den stora förändringen är dock att 
de flesta elever inte alls undervisas i historia som eget ämne. Å andra sidan har det inte enligt tidigare läroplaner 
undervisats i historia på de praktiska utb ildningarna. Om lärarna följer Lpf 94 ska det finnas ett historiskt inslag i 
alla ämnen och kurser och det gör att fler elever undervisas i historia. 
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så visar hur viktigt staten anser att ett ämne är betyder det att ämnet histo
ria förlorat i betydelse i gymnasieskolans mer teoretiskt inriktade utbild
ningar men vunnit på de övriga. 

Det är möjligt att A-kursen kommer att uppfattas som en historisk 
"grundkurs" och att B-kursen blir en fördjupning där "självständiga och 
skapande arbetsformer" kommer att utvecklas. Men kursplanen ger läraren 
och eleverna stora friheter när det gäller val av stoff och uppläggning av 
kurserna. Syftet med historiestudierna är bl a att 

utveckla ett historiemedvetande och därigenom skapa insikt om den egna identiteten 
och förståelse för andras identitet och kulturarv. Undervisningen skall vidare syfta till 
att öppna elevernas blick för att förändring hör till människolivets villkor och stimu
lera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Den ska 
ge dem möjlighet till inlevelse i gångna tider och hos dem utveckla ett historiskt sin
ne, dvs förmåga att bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar 
och villkor ( kursiveringarna har jag gjort för att tydligare visa inriktningen på studi
erna).175 

I fortsättningen av kursplanen betonas kritisk analys, att eleverna ska inse 
det relativa och tidsbundna i historiska förlopp, fa ett interkulturellt syn
sätt, en förståelse för nutiden och förstärkt handlingsberedskap inför fram
tiden samt en vilja att kritiskt granska vårt civilisationsmönster och ha in
sikt om att samhället går att ändra. 

Under rubriken karaktär och struktur poängteras att eleverna ska arbeta 
med olika källor, centrala begrepp och att tidsbegreppet, epokbegreppet 
och rumsbegreppet är av överordnad betydelse samt att historiestudierna 
ska utföras utifrån olika perspektiv.176 

På gymnasienivå är historia ett ämne som genom åren samundervisats 
eller på annat sätt samordnats med bl a kristendom, filosofi, litteratur, la
tin, grekiska, geografi, och samhällslära/samhällskunskap. Under de förbe
redande diskussionerna till 1724 års skolordning nämndes tom kombina
tionen historia och matematik som möjlig.177 

Gymnasieämnet historia har det senaste seklet förändrats från ett ämne 
där det nationella stoffet haft en stark ställning till en situation där det in
ternationella materialet överväger. Något förenklat kan det sägas att för
ändringen också har gått från ett "pluggämne", som skulle tjäna det bestå
ende samhället och dess makthavare, till ett ämne som åtminstone enligt 
styrdomumenten kan användas som instniment för att öka kunskapen om 
sig själv, sin nation och mänsklighetens livsvillkor samt för att skapa akti
va, kritiskt värderande och inkännande medborgare i en fördjupad demo

175 SKOLFS 1994: 10 s 85 
176 Ibid s 85 
177 a) Böcker i biblisk historia fanns ofta i skolorna före böcker i svensk historia. Lärobok om läroböcker 1991 s 
72-73. b) Under 1600- och 1700 talet ansågs det naturligt att filosofi och historia hörde ihop som ämnen men 
sambandet bröts i 180 7 års skolordning.c) Geografi var dubbelämne till historia i läroverken från m itten av 1800-
talet till början av 1900-talet. d) Från 1928 till o ch med läsåret 1959-60 var samhällslära ett biämne till historia. 
Ahnlund, N, 1942 s 15 



krati. Ämnet kan alltså sägas ha förändrats från att ha varit en 
"kunskapsmängd" som skulle överföras till eleverna till att alltmer fungera 
som en "kunskapsform" som utvecklar ett historiemedvetande med hjälp 
av ett innehåll/ stoff som läraren väljer ut i samråd med eleverna. Men jag 
är väl medveten om att historieundervisningen inte alltid fungerat eller 
kommer att fungera enligt anvisningarna.178 

Universitetsämnet historia och gymnasieämnet historia har det gemen
samt att de ibland har använts och används av makthavarna för att påverka 
samhället i önskvärd riktning. Det kan något förenklat uttryckas så här. 
Om staten förut ofta ville bevara samhället så oförändrat som möjligt vill 
den i d ag (åtminstone när det gäller skolämnet historia som det uttrycks i 
styrdokumenten) använda ämnet som ett av flera instrument för att i någon 
mån förbättra och förändra samhället. 

Från universitetsämne till gymnasieämne 

I mitt arbete som lärare är det två aspekter på relationen mellan universi
tetsämnet historia och gymnasieämnet historia som jag ofta mött. Den ena 
handlar om att det är svårt eller tar lång tid att få nya forskningsresultat 
från universitet in i skolornas undervisning. "Överströmningen" av nya 
forskningsrön från universitetsämne till gymnasieämne har fungerat dåligt. 

Eftersom flera olika undersökningar visat att innehållet i undervisningen 
i hög grad bestäms av läroböckerna bör en stor del av svaret på den frågan 
finnas hos författarna.179 I intervjusvaren från läromedelsförfattarna be
handlar jag denna fråga mer utförligt. 

Den andra aspekten brukar något vårdslöst uttryckas så att gymnasiekur
serna endast är förkortade versioner av akademiska kurser. Det skulle en
ligt det här synsättet vara universitetsämnet historia som styr vad eleverna i 
gymnasieämnet historia far lära sig. Den aspekten och några andra sidor av 
sambandet mellan universitetsämnet historia och gymnasieämnet historia 
kommerjag här att diskutera. 

Både universitetsämnet historia och gymnasieämnet historia är i fråga 
om omfattning och innehåll bestämda av politiska och/eller administrativa 
beslut. Ett skolämnes ramar utgörs av läroplaner och liknande anvisningar. 
Men 

ett skolämne är inget naturgivet fenomen, det är en mänsklig och social konstruktion 
som förändras över tid (...) behovet av att undervisa om olika saker kan försvinna (...) 
kvarlevor från långt tillbaka liggande traditioner är dock ganska seglivade.180 

178 Andolf, G, 1972 s 62 och samhällsvetenskapsprogrammet s 38-41 
179 Gunilla Svingby har vid flera tillfällen visat att läroböckerna har en stark ställning. Gösta Wennbergs under
sökningar bekräftar Svingbys resultat. Även den nationella utvärderingen av grundskolan pekar på att läroboken 
dominerar som informationskälla. Bilden av skolan 1993 s 20 
180 SOU 1992:94 s 77 
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Ulla Johansson visar i sin avhandling att ämnet slöjd kom in i skolan på 
premisser som knappast gällde när ämnet infördes.181 Men ämnet finns 
som vi vet kvar i skolan i dag. Men gränserna mellan olika skolämnen är 
inte givna en gång för alla. Avgränsningarna har enligt en statlig utredning 

djupa historiska rötter och går tillbaka på den vetenskapliga disciplinuppdelningen, 
på konstarter och yrkesområden. Den vetenskapliga specialiseringen har medfört att 
identiteten mellan skolämne och universitetsämne blir allt svårare att upprätthålla. 
Det finns i själva verket få exempel på en sådan identitet.182 

Här pekar utredningen på samhällskunskap som den menar har sina rötter i 
statskunskap, nationalekonomi, sociologi och socialantropologi. Likartade 
tendenser finns "både vad gäller konstarter och yrkesområden". 
Att skolämnen och universitetsämnen delvis skiljer sig åt beror på att de 
har olika uppgifter menar Gerhard Arfwedson: 

Universitetens verksamhet styrs av kunskapsintresse, som är ( eller bör vara ) obero
ende av utbildningsmål med inriktning på fostran, socialisation, nytta och praktisk 
användbarhet. För skolan är det däremot självklart att medborgar fostran i en rad olika 
avseenden ingår i målen för verksamheten. Sådana mål nämns först i alla skolans 
styrdokument, och varje lärare är - och tvingas av verklighetens villkor att vara -
medveten om dem.183 

Har universitetsämnena allmänt sett påverkat skolämnena? Om man ser till 
de svenska förhållandena måste man notera att flera olika vetenskaper är 
litet eller inte alls företrädda i läroplaner för de obligatoriska och frivilliga 
skolformerna. Det motsatta gäller också. Det finns skolämnen som inte har 
absoluta motsvarigheter i universitetsvärlden. Förutom samhällskunskap 
som jag redan nämnt gäller det t ex teknik och slöjd. 

I Tyskland påstod sig Weniger efter en genomgång av sambandet mellan 
skolämnet historia och universitetsämnet historia kunna konstatera att 

historievetenskap aldrig hade varit någon avgörande faktor för gestaltningen av his
toria som skolämne. I själva verket har historisk vetenskap inte ens förmått ange skäl 
för att historieundervisning skulle vara nödvändig: dess argument är skrala och håller 
inte för kritisk granskning.184 

Detta skrev han 1926. Blankertz har delvis en annan uppfattning. Han pe
kar på hur samhällsfrågorna kommit in i skolämnena: 

Moderna vetenskapliga discipliner upptas (delvis men inte fullständigt) i läroplaner , 
utan att systematiskt anknytas till äldre stoff. Uppfostringskriser inom familj och 

181 "Flickslöjdens införande på skolschemat grundades (...) på uppfattningen om mödrarnas bristande 
slöjdskicklighet och förmåga att själva lära sina döttrar att sticka, sy, stoppa och laga". Ulla Johansson tror inte 
att denna beskrivning av mödrarnas inkompetens stämde med verkligheten. Hon pekar också på att förhållandet 
var likartat på den manliga sidan och hon skriver att inte heller arbetaren var så bortkommen i slöjdandets konst. 
Johansson 1987 s 219-220 
182 SOU 1992;94, s 77 
183 Arfwedson G, 1987 s 43-44 
184 Blankertz, H, 1987 s 123-124 
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samhälle framtvingar nya ämnen, som inte alls kan uppvisa någon vetenskaplig här-
185 stamning. 

Inför varje ny läroplan har det i massmedia förts debatter om utbildning. 
Olika påtryckargrupper och organisationer har också försökt påverka poli
tiker och administratörer för att fa sina intressen tillgodosedda. Organisa
tioner som kan ha påverkat skolämnet historia är t ex organisationer på ar
betsmarknaden, läromedelsproducenternas föreningar och lärares ämnesfö
reningar t ex Historielärarnas Förening. I hur hög grad dessa påtryckningar 
haft effekt är inte tillräckligt utrett. Weniger menade att läroplaner alltid är 
resultat av samhälleliga konfrontationer och strider. Många olika intresse
grupper i samhället vill påverka ungdomar på ett djupare och mer varaktigt 

När man diskuterar vägen från universitetsämne till skolämnet historia 
på gymnasiet kan den sk nedsivringsteorin vara intressant att ta del av. 
Den handlar om förhållandet mellan forskning och undervisning och för
klarar hur kunskap vandrar från experter till dem som inte är experter på ett 
ämnesområde.187 Överförd till detta ämnesområde skulle det vara forskare 
som förser lärare med fakta. I didaktiska termer betyder det att det är ex
perten/forskaren som ställer vad-frågan. Vad är viktiga kunskaper och vil
ka synsätt eller perspektiv ska jag presentera med dessa fakta? Icke
specialisten i ämnet, i det här fallet läraren, kan enligt teorin inte ställa 
krav på att det är relevanta ämneskunskaper och synsätt som forskaren pre
senterar eftersom det är forskaren som gör den didaktiska bedömningen. 
Teorin vilar på att läraren mer eller mindre passivt tar del av ämneskun
skaperna och att specialisten klarar av att göra det rätta didaktiska urvalet. 
Ingetdera är alltid självklart. Däri ligger en av teorins svagheter. Men det 
finns andra skäl till att ett skolämne inte enbart är en förminskad kopia av 
ett universitetsämne (i de fall där det finns ett motsvarande universitetsäm
ne). 

säkert är att det faktiskt förhåller sig så, att universiteten genom sin (naturliga och till 
fullo berättigade) inriktning avstår från stora stycken av skolämnenas elementa 
(beskrivna i läroplanens huvudmoment för olika ämnen och i supplementen) för att i 
stället nå precision, fördjupning och kunskapsuppbyggnad på t ex 'forskningsfrontens 
framsida'. Det är universitetens uppgift och skyldighet.188 

Staffan Selander menar att den pedagogiska "text-traduktionen" går först 
från universitetens kunskapsproduktion till läroplaner, anvisningar och lä
roböcker för att sedan realiseras i en undervisningssituation.189 Mellan var 
och en av dessa fyra kontexter sker ett urval. Det urvalet görs av ämneslä

185 Ibid s 124 
186 Ibid s 123 
187 Nedsivring är ett begrepp som Bernhard Eric Jensen använder i artikeln Historien i og uden for skolen. His
toriedidaktik i Norden 4 1990 s 132-133 
188 Arfwedson, G, I Dida ctica Minima 1, 1987, s 45 
189 Med text-traduktionen menas här en överföring och förändring av ett kunskapsinnehåll för att tjäna ett peda
gogiskt syfte. 
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rare vid universitet, av läroplansskrivare, läroboksförfattare och sist av den 
undervisnade läraren.190 

Det är alltså läraren i klassen, tillsammans med sina elever (om man 
följer de intentioner som finns i dag i läroplanen), som ska stå för den slut
liga didaktiska transformationen. Läraren har fatt sin utbildning vid semi
narier för lärarutbildningar, lärarhögskolor och/eller universitet. För dem 
som utbildas i dag innebär regeringens och riksdagens beslut att lärarut
bildningarna i huvudsak ska ha fyra komponenter: ämnesteori, pedagogik, 
metodik och praktik och att största delen av tiden ska ägnas åt ämnesteo
retiska studier. Det sker oftast vid universitetens ämnesteoriinstitutioner. 
De blivande lärare som läser historia gör det alltså till största delen vid den 
historiska institutionen men det förekommer också att andra institutioner 
svarar för delar av detta. Urvalet av stoff görs utifrån de kursplaner som 
fastställts för lärarutbildningarnas kurser. Den didaktiska tillämpningen av 
stoffet lärs däremot ofta ut av pedagogiska, didaktiska och/eller ämnesme
todiska institutioner. 

Hur stor inverkan på skolämnena som studierna av ämnesteori ger är 
inte klarlagt. Det varierar troligen från person till person. Christer Karle
gärd har sagt att flertalet lärare får sin kunskapssyn fastlagd under åren vid 
universitet. Utbildningen där är klart stoffinriktad.191 De blivande gymna
sielärarna eller grundskollärarna läser in ett antal ämneskurser och lär kän
na en viss litteratur. Mycket talar för att de avsnitt som avklarats på uni
versiteten blir de delar som de gärna går tillbaka till och undervisar om. Att 
den nyblivne läraren under en tid också använder delar av den litteratur 
som använts i universitetskurserna för sin egen repetition förefaller tro
ligt.192 

Både kursinnehåll och litteraturval skulle enligt det här synsättet påver
ka lärarens undervisning, kanske allra mest under de första åren efter exa
men. Det är sannolikt så att en nyutexaminerad lärare, eller en lärare med 
en svag egen läraridentitet, kopierar både innehåll och metoder. Ibland och 
till en del kan det vara en avsikt med utbildningen. 

Men det finns andra kanaler för påverkan, överströmning eller nedsiv-
ring från universitetsämne till skolämne. Om vi går baklänges i Selanders 
resonemang hittar vi dem som skrivit eller på annat sätt påverkat läro- och 
kursplaner. De har i allmänhet också studerat, undervisat och eller forskat 
vid universitet liksom uttolkarna av dessa planer, dvs läroboksförfattarna. 
Därför har universitetsämnena indirekt påverkat skolämnena den vägen. 
Ofta har det i Sverige varit samma person som haft flera av dessa roller.193 

Det bör ha gett möjligheter för en del nyckelpersoner att påverka innehållet 

190 Selander, S, 1988, s 20 
191 Karlegärd, C, 1983 s 44 
192 Jag tänker här t ex på S.Carlsson / J.Rosén: Svensk historia och R.R.Palmer: Nya tidens världshistoria samt 
D. Dillard: Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska historia. 
193 Wennberg, G, 1990 s 194 



i olika kurser. Alla dessa nyckelpersoner på tjänstemannanivå har troligen 
haft universitetserfarenhet. 
Den allmänna påverkan på personligheten som studier vid universitet har 
genom ett ökat ordförråd, en större förmåga att vetenskapligt formulera sig 
och en delvis ny bekantskapskrets är närmast självklar varför jag lämnar 
den utan längre kommentar. 
Hur historieämnet kan ha påverkats (och i tillämpliga delar påverkas) från 
universitetsämne till den faktiska undervisningen visar jag i en utförligare 
skiss med kommentarer i bilaga 3.194 

Även om det för gymnasieämnet historia finns en ganska självklar 
identitet med universitetsämnet historia utsätts universitetsämnet historia 
för beskärning, filtrering och tillförsel av nytt material (t ex lokalhistoria) 
på sin väg in i elevernas verklighet. Det är omöjligt att generellt säga hur 
stor förändringen blir. Det finns ju en mängd variabler på vägen från uni
versitetsämne till utförd undervisning och var och en av dem förändras be
roende på tid, plats och personer. Men klart är att läroboksförfattarna har 
spelat och spelar en viktig roll i den förändringsprocessen. 

194 Skissen avser inte att visa några absoluta proportioner ( den ger inte heller anspråk på fullständighet ). Den 
vill endast på ett överskådligt sätt visa hur vägen kan ha sett ut från universitetsämne till faktiskt utförd under
visning. 
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4. LÄROBOKSFÖRFATTARE I HISTORIA 

History is also an organized and public activity: in school history departments and uni
versity faculties, in agreed syllabuses and public examinations, in museums, by the aut
hors of textbooks, by poducers of televison programmes, by ministers of education and 
inspectors (...). Public history is above all taught history. Because it is organized, the 
question is ABv whom?"195 (mina understrykningar) 

Historieskrivandet har alltid dominerats av män. Så är det också med läro
böcker. I vårt land är det män och åter män som skrivit historieböcker för 
skolbruk.196 Ett par av dessa författare har haft ovanligt stor framgång med 
sina böcker och generationer efter generationer har läst dem. 

Det här avsnittet om läroboksförfattare i historia inleder jag med att be
rätta lite mer om dessa två innan jag övergår till att skriva om dem som 
författat de böcker som jag granskat. 

Två "giganter" 
Carl Theodor Odhner var en av de mest framgångsrika bland de tidiga 
historieboksförfattarna i vårt land. Från 1869, då första versionen av hans 
historia för folkskolan och realskola kom ut, var hans läroböcker bland de 
mest sålda till långt in på 1900-talet. Hans bok, Fäderneslandets historia, 
kunde dock ha blivit stoppad eftersom den elfte oförändrade upplagan fick 
kraftig kritik av den statliga kommitté som 1887 presenterade sin genom
gång av läroböcker för folkskolan. Kritiken gick ut på att stilen 
"missprydes flerstädes genom ologiska och mindre lämpliga uttryck", att 
det var för mycket årtal samt att "någon kursindelning inte är utmärkt". 
Kommittén avstyrkte tom användning av boken i folkskolan.197 Men 
detta hindrade inte Fäderneslandets historia från att bli en storsäljare. Nya 
redaktörer gjorde smärre förändringar av boken och den kom ständigt ut i 
nya upplagor. År 1954, femtio år efter Odhners död, kom den 32:a uppla
gan av Fäderneslandets historia och som författare stod då Odhner-
Westman-F orsell. 

Det är i det ljuset som Odhners läroboksframgångar framstår som 
"gigantiska" och medverkat till att hans historiesyn påverkat svenskar i 
nästan ett helt sekel.198 Han var professor i historia i Lund, riksarkivarie, 
ledamot av Svenska Akademien och invald i riksdagens andra kammare 

195 Slater, J, 1995 p 107 
196 Se Granskning af läroböcker för folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning. Underdånigt utlåtande 
afgifVet den 24 mars 1887, avsnittet svensk historia och i Andolf 1972 s 117-134 
19 Granskning av läroböcker för folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning, 1887, s 30 
198 Göran Andolf beskriver ett särdrag i Odhners författarskap så här. "Det mest slående draget i Odhners läro
bok är de utförliga personkarakteristikerna, i synnerhet av kun garna. De kan vara övervägande positiva eller 
negativa, men de är aldrig ensidiga, tvärtemot ger de nästan e tt modernt intryck i sin komplexitet Och det är inte 
fråga om lösligt sammansatta impressioner, utan om en genomtänkt karaktäristik, som konstituerar en teori för 
samhällsutvecklingen under den kung som karaktäriseras. Hans karaktär determinerar skeendet." Andolf, G, 1985 
s 10 



1894-97. På nationell toppnivå hann alltså Odhner med vetenskap, kultur 
och politik vid sidan om föreläsningsturnéer och läroboksförfattande. 

Också den andre "giganten", Carl Grimberg, lär ha varit aktuell för en 
plats i Svenska Akademien. Han ska ha blivit tillfrågad men tackat nej.199 

Även Grimbergs böcker såldes i mycket stora upplagor. Hans skolböcker 
spreds i nästan 3,4 miljoner exemplar.200 Troligtvis är han (hittills) vår 
mest läste historiker. Vad var orsaken till hans framgång? Kanske kan det 
beskrivas så att Grimberg tog en del Odhner och förpackade det i en mer 
berättande stil. Grimberg uppfyllde, som hans biograf Torbacke skriver, 
"med bred marginal de tre väsentligaste kriterierna för en god informa-
tionsspridare: 
-han var välutbildad inom sitt fack (fil dr, docent) 
-han var noga med att ligga vid forskningsfronten 
-han hade den formella förmågan att göra sitt budskap läsvärt".201 

Både Odhner och Grimberg stod länge ensamma som författare till sina 
verk även om redaktörer och andra författare bidrog med texter. För 
Odhners del står K G Westman som medförfattare i upplagor som utgavs 
från 1906 till 1958.202 

Men bilden är en annan under den tidsperiod som de granskade läro
böckerna trycktes. Det är bara en av läroböckerna som har en författare, 
alla andra böcker har två eller flera författare. 

Vilka skrev läroböcker? 

Herbert Tingsten uttryckte sig så här när han beskrev författarna: 
"Skolböckerna är uppenbarligen nästan genomgående utarbetade av väl
sinnat konformistiska lärare och akademiker (min kursivering)."203 

I många europeiska länder verkar det vara så att läroböcker i historia 
skrivs av en grupp män (i ökande grad arbetande lärare) som bor i huvud
städer.204 

I en skildring av läroboksförfattare i Canada gjorde David Pratt en sam
manfattning där han beskrev den typiske kanadensiske läroboksförfattaren 
som en "middle-class, middle-aged, middle-income, middle-status" per
son.205 "And male" skulle man i det här sammanhanget kunna tillägga. 

199 Torbacke, J. 19 93 s 168 
200 Ibid s 270 
201 Torbacke, J, I Historisk Tidskrift 2 1993 s 261 
202 K G Westman var framgångsrik både som politiker och vetenskapsman. Han satt i riksdagen 1919-43 för 
BondefÖrbundet, var ecklesiastikminister under en stor del av första världskriget och utrikesminister några må
nader 1936. Från 1936 till 1943 var han justitieminister och som sådan ansvarig för inskränkningar av tryckfrihe
ten under andra världskriget. På det vetenskapliga området är han smått unik eftersom han enligt uppgift är den 
ende historiker som fått högsta betyg, A, på sin doktorsavhandling. Under åren 1910-41 var han professor i 
rättshistoria i Uppsala. 
203 Tingsten, H, 1969 s 14 
204 Slater, J, 1995 p 90. Ett undantag från den regeln verkar Storbritannien vara. Där är det ofta enskilda personer 
eller ett författarpar som skrivit historieläroböckema. 
205 Citi Bennett 1988 s 186 
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Hur stämmer dessa bilder av läroboksförfattare med dem som jag inter
vjuat? Är författarna lärare och akademiker? Är det även i Sverige medel
ålders medelklassmän som dominerar? 
Det är sammanlagt 16 namngivna personer som står som författare till de 
böcker jag studerat.206 Tre av de 16 författarna hade avlidit när intervjuer
na genomfördes. De som jag intervjuat är följande. Den här gången presen
teras de i alfabetisk ordning. 

Hans Almgren, fil lic, lektor, 
Börje Bergström, fil mag, lektor, 
Kjell-Åke-Carlsson, fil lic, lektor, 
Göran Graninger, fil lic, lektor i historia, forskningsledare, professor 
Lars Hildingson, fil mag, adjunkt, 
Bengt Åke Häger, fil lic, lektor, 
Arne Lövgren, teol kand, fil mag, adjunkt, 
Torbjörn Norman, fil lic, arkivarie, 
Ernst Söderlund, fil dr, professor, 
Per Thullberg, fil dr, professor, 
Sven Tägil, fil dr, professor, 
Gunnar T Westin, fil dr, professor, 
Alf Åberg, fil dr, krigsarkivarie, professor. 

Alla är som synes akademiker med större eller mindre erfarenhet av un
dervisning. Om de också är eller var, som Tingsten uttryckte sig, 
"välsinnat konformistiska" får väl intervjuerna och studierna av läroböck
erna utvisa. 

FÖRF ATT ARINTERVJUER 

Av de olika yrkeskategorier som är involverade i produktionsprocessen av 
en lärobok är naturligtvis författarna den viktigaste och mest intressanta 
gruppen för den här avhandlingen. Därför fann jag det nödvändigt att in
tervjua dem. 

Som jag tidigare nämnt ställde jag i den första intervjuomgången främst 
didaktiska frågor kring de läroböcker som jag valt att undersöka. Den and
ra intervjuomgången genomfördes med var sin typförfattare enligt den in
delning och med de syften som jag redogjort för tidigare. 

Intervjuerna i första omgången har genomförts antingen i dir ekta möten 
med författarna eller per telefon. De har spelats in på band och därefter 
skrivits ut. I några fall har kompletterande intervjuer gjorts en tid efter hu

206 Då har jag inte räknat de som i Hist oria i centrum och periferi och Vågar till nuet bidragit med något enstaka 
kapitel men inte haft med böckernas huvudsakliga uppläggning att göra. 



vudintervjun. Intervjumetoden har tidigare beskrivits under rubriken metod 
och arbetssätt. Det är 13 författare som jag intervjuat. Jag upplevde att de 
ansträngde sig för att svara korrekt och sanningsenligt. Några av dem 
plockade fram den bok eller de böcker som jag frågade om och olika 
handlingar för att kontrollera sina uppgifter. Jag har inte heller funnit några 
väsentliga sakfel i deras svar som jag tolkat som avsiktliga försök att vilse
leda mig eller försköna verkligheten. 

När jag redovisar författarnas svar anger jag oftast vem som sagt vad. 
Men de far anonymitet när det gäller politisk tillhörighet (detta gäller inte 
de två som valts till offentliga politiska uppdrag) och synpunkter kring 
betydelsen av deras politiska åsikter. Anonymiteten rubbas inte av att för-
fattargruppens samlade politiska sympatier redovisas. För resultatet av in
tervjuerna bedömer jag att personlig anonymitet i denna fråga inte haft nå
gon avgörande betydelse. 

I den andra intervjuomgången skedde intervjuerna i direkta personliga 
möten. Dessa intervjuer tog relativt lång tid. Även i denna intervjuomgång 
upplevde jag att författarna ansträngde sig för att berätta om sina liv på ett 
så korrekt sätt som möjligt. 

Erfarenhet och rekrytering. 

Endast en av författarna hade inte skrivit någon lärobok innan han med
verkade i den bok som är aktuell för den här undersökningen. De flesta ha
de tidigare deltagit i skrivandet av tre till sju läroböcker. Börje Bergström 
hade skrivit så många läroböcker tidigare att han "tilldelats" ett lektorat av 
dåvarande Skolöverstyrelsen fastän han inte avlagt fil lic eller fil dr exa
men. 

Den som av ett förlag fick i uppdrag att skriva en lärobok rekryterade 
medarbetare inom sin bekantskapskrets. Lars Hildingson menar t ex att de 
flesta i författargruppen som skrev Fyra epoker och Två sekler kände var
andra och var goda vänner, för den akademiska världen var mindre vid den 
tiden.207 Han fortsätter med att berätta hur han fick uppdraget att skriva 
just den boken. Han hade skrivit böcker för grundskolan som gick bra och 
när läroböckerna skulle färdigställas frågade förlaget honom om han kunde 
gå in och 

få lite fart på ett projekt som låg lite stilla (...) det behöver ju inte alls bero på förfat
tarna till det här projektet utan, tror jag, i det här fallet var det fråga om att det inte 
fanns folk på förlaget som kunde riva i med det där och det roade mig väldigt mycket 
att få göra det.208 

207 Intervju med Hildingson s 1 
208 Ibid s 1 



När jag frågat var och en hur det kom sig att just han kom att medverka i 
den lärobok som jag granskar har de gett svar som alla handlar om att de 
känt varandra sedan tidigare. Här är några typexempel på svar. "Vi bodde 
grannar", "det var personliga kontakter", "vi kände varandra sedan studie
tiden", "det var min gamle lärare som frågade mig." 

De flesta blev alltså tillfrågade av någon som de kände som i sin tur 
kontaktats av ett förlag. Men initiativet till en ny bok kom också från för
fattare. Det gäller två av böckerna. I det ena fallet var det Historia i cent
rum och periferi. Där tog författarna, Göran Graninger och Sven Tägil, 
själva kontakt med ett förlag och diskuterade fram idéer till en ny sorts lä
robok. Förlaget accepterade deras tankar och boken producerades. I det 
andra fallet gällde det Grepp om historien. Där fick också författaren, 
Bengt Åke Häger, ett förlag att acceptera sin idé och han skrev ensam lä
roboken som består av tre delar. 

Annars verkar det ofta ha varit förlagens behov av en ny lärobok, ibland 
i samband med att en ny läroplan hade införts, och inte nya idéer som styrt 
produktionen. Ingen av författarna har berättat att förlagen krävt att de 
skulle provskriva eller på annat sätt bevisa att de var de mest lämpade för 
uppgiften. Inget förlag har heller ställt kravet att det t ex ska ingå en eller 
flera kvinnor i författargruppen. Samtliga författare är rekryterade från den 
södra delen av landet där också förlagen finns. 

För att visa hur skrivartraditioner kan föras vidare mellan generationer 
kan jag som en kuriositet nämna att Ernst Söderlund kom in i läroboks
skrivandet genom att han ombads av sin gamle lärare, som blivit verkstäl
lande direktör för ett bokförlag, att omarbeta en lärobok tillsammans med 
Carl Grimberg. 

Det hade egentligen inget annat positivt som resultat än att jag lärde mig att skriva ett 
enklare språk. Grimberg var en utomordentlig lärare i sammanhanget och rättade mig 
absolut hänsynslöst och hårt och lärde mig alldeles mycket på det. 

Men den boken sålde inte bra. Den "var ett komplett misslyckande", säger 
Söderlund.209 

Politisk verksamhet och tillhörighet 

Kring sekelskiftet 1900 var flera av de mer betydande läroboksförfattarna 
av gymnasieböcker i historia politiskt verksamma på olika sätt. Alla var 
klart konservativa utom en. Av de konservativa kunde en till och med be
tecknas som extremt konservativ.210 Det är mot den bakgrunden och för att 
se i vad mån författarna anser att deras politiska hemvist påverkat historie
skrivningen som jag ställt renodlat politiska frågor. Men innan jag ställde 

209 Intervju 1 med Söderlund s 1 
210 Andolf, G, 1972 s 134 



frågorna meddelade jag dem anledningen till mina frågor om politik samt 
att jag var intresserad att få reda på om läroboksförfattarnas politiska pre
ferenser ändrats genom åren. Jag lät dem också förstå att de kunde avstå 
från att svara på grund av att jag bedömde att frågorna om politisk tillhö
righet på ett särskilt sätt rörde vid deras integritet. 

Trots att de fick erbjudandet att avstå från att svara lämnade samtliga 
svar även på dessa frågor. 

När jag här ska återge deras svar vill jag passa på och ge ett exempel på 
hur jag metodiskt använt författarsvaren. Jag har med dessa, som med and
ra intervjusvar i den första omgången, dels gjort en kvantitativt inriktad re
dovisning dels gett svaren en mer kvalitativ återgivning genom att använda 
mig av direkta citat. Så här svarade författarna. 

Endast två har varit politiskt aktiva i många år. Båda är socialdemokra
ter. Den ene är ordförande i en arbetarkommun och ledamot av kommun
styrelsen. Den andre har i mer tio år representerat partiet i kommunens 
kulturnämnd. Ytterligare två säger sig vara socialdemokrater. De övriga 
nio kan samtliga karaktäriseras som borgerliga. Flera av dem röstar eller 
har vid tiden för läroboksskrivandet röstat på folkpartiet. En säger att i 
kulturella frågor intar han en kulturkonservativ hållning medan han i socia
la frågor räknar sig som liberal. En annan påstår sig inte ha några bestämda 
politiska åsikter. Han har röstat på olika partier från moderater till social
demokrater och i det val som var närmast det år då den undersökta lärobo
ken kom ut röstade han på folkpartiet. I denna borgerliga grupp är det två 
som uppger att de ligger i mitten av den politiska skalan men de anger 
inget bestämt politiskt parti. 

Ingen av författarna säger sig vid skrivtillfället ha sympatiserat med nå
got parti eller någon grupp på yttersta höger- eller vänsterkanten även om 
en av dem var medlem i Clarté under studietiden. 

Det har som framgår av detta skett en markant omsvängning. När histo
ria var en del av nationsbygget, den period som Sven S0dring Jensen kallar 
för den klassiska, visar Andolf att den typiske historieboksförfattaren för 
gymnasiet var en politiskt aktiv, konservativ person.211 Genomsnittsbilden 
av de författare som jag undersökt visar däremot en politiskt inaktiv all
mänborgerlig person med drag av socialliberalism. De fyra som är social
demokrater uppger sig stå relativt nära folkpartiet i sina åsikter. 

Det är även för den här författargruppen fråga om en politisk nivellering 
fast författargruppens värderingar har flyttats mot mitten av den politiska 
skalan. Att läroboksförfattarnas värderingar ändrats från den högra delen 
av den politiska skalan till båda sidor om mitten sammanfaller till en del 
med de politiska förändringar som skett i samhället sedan sekelskiftet. 

På frågan om skrivandet i urval och utformning påverkats av deras poli
tiska åsikter svarar en klar majoritet att de tror att författarens politiska 
211 Mer om Svend Sodring Jensens indelning av historieundervisningsteorier under rubriken Vilken historieun
dervisningstradition. 
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åsikter spelar en roll, medvetet eller omedvetet. "Ja, o ja visst självklart", 
säger en.212 "Det är klart att hade jag varit marxist så hade boken sett an
norlunda ut (...) hade jag varit gammeldags konservativ så hade den också 
sett annorlunda ut (...) de demokratiska grundvärderingarna (...) till mitten
perspektiv", menar en annan.213 "Ja, det tror jag att det gör något, inte just 
sättet att skriva men just urvalet av fakta och värderingar av fakta (...) man 
prioriterar olika", säger en tredje.214 

Ungefar likadana åsikter finns i de följande kommentarerna från förfat
tare som tror att deras politiska uppfattning kan ha haft en betydelse för de 
didaktiska vad- och hur- frågorna. 

Den ( boken, min kommentar ) är ju inte skriven efter någon materialistisk historie
uppfattning (...) det finns ändå en positiv uppfattning eller uppskattning av dom ma
teriella livsvillkoren i människan (...) frågan är om inte t ex sjukdomarnas historia 
ändå är viktigare ( än gränsdragningar, min kommentar ) (...) hur människan hade 
det.215 

Ja, så där, jodå, det är inte så konstigt egentligen.216 

Det påverkar säkert omedvetet (...) man strävar ju hela tiden efter att vara så objektiv 
som möjligt och man är ju påpassad (...) jag minns ju vad Hugo Valentin sa till mig 
en gång (...) min uppgift är inte att göra eleven till högersympatisör eller högerman 
eller socialdemokrat utan göra honom till bildad högerman eller socialdemokrat. Det 
tycker jag var mitt ideal också.217 

Betonandet av den svensk modellen (...) det är konsensus och inte konflikt som beto
nas i den politiska utvecklingen i vår del av världen (...)218 

Men fyra författare tror inte att den politiska åsikten haft någon betydelse. 

Det kan ju ha varit indirekt jag odlat det. Men en stark känsla är att jag har varit så 
objektiv som möjligt (...) det var ju väldigt viktigt när jag skrev om de politiska idé
ernas utveckling.219 

Nej, det tror jag inte (...) jag har aldrig haft det behovet att (...) tala politik i en läro
bok, det anser jag vara orimligt.220 

Det hoppas jag det inte gjort.221 

212 Intervju B s 9 
213 Intervju C s 13 
214 Intervju D s 5 
215 Intervju L s 7 
216 Intervju F s 11 
217 Intervju K s 7 
218 Intervju M s 7 
219 Intervju J s 7 
220 Intervju E s 7 
221 Intervju I s 6 
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Ja, om jag hade haft några bestämda politiska åsikter är det väl sannolikt att det hade 
gjort det. Men jag har så svårt att ansluta mig till någon sån här allmän uppfattning 
om (...) jag har min egen uppfattning om hurudant samhället bör vara. Men jag väg
rar att ha någon uppfattning om hurudant samhället ska vara.222 

En svarar att han inte vet men att han brukade fråga eleverna i de klasser 
han undervisade i var de bedömde att han stod politiskt. Eleverna brukade 
då svara folkpartiet, vilket var rätt. Men om hans politiska åsikter syns i de 
böcker han skrivit kan han inte avgöra.223 Två författare från två olika för-
fattargrupper betonar att de aldrig pratat politik i författargruppen och att 
de därför inte vet var de andra författarna står politiskt. 

Jag antar att dom i vanlig ordning när det var val röstade på något politiskt parti (...) 
men jag vill inte påstå att jag i det dagliga umgänget, att man egentligen alls märkte 
detta.224 

Vem skrev vad? 

Sju av författarna har delvis haft den roll som en redaktör ofta har, dvs att 
hålla ihop arbetet, diskutera omfång och inriktning på boken samt i vissa 
fall redigera det andra författare skrivit för att få en enhetlig skrivstil ge
nom hela boken. Jag kommer i fortsättningen att kalla dessa för huvudför
fattare till respektive verk även om inte alla av dem har skrivit mest text i 
böckerna men deras roll har på olika sätt varit mycket viktig för böckernas 
tillkomst och utformning. Följande sju personer har haft störst betydelse 
för respektive boks utformning. Det är 

Ernst Söderlund i Medeltidens och nya tidens historia, 
Lars Hildingson i Fyra epoker och Två sekler, 
Bengt Åke Häger i Grepp om historien eftersom han är ensamförfattare, 
Göran Graninger och Sven Tägil i Historia i centrum och periferi och Vä
gar till nuet, 
Börje Bergström i Nya Alla tiders historia och 
Gunnar T Westin i Människans historia. 

Övriga författare har skrivit större eller mindre partier i böckerna och 
kommer i detta kapitel att kallas medförfattare. 

För två av författarna till Två sekler är författarinsatserna så blygsamma 
att ingen royalty utgått trots att de på omslaget står upptagna som författa
re. 

222 Intervju A s 9 
223 Intervju H s 7 
224 Intervju D s 3 



Varför och under vilka villkor? 

Det mesta av läromedelsförfattandet i Sverige sker på provisionsbasis.225 

Så har det också varit för dessa författare. I några fall har författaren varit 
tvungen att ta tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att hinna med läro
boksskrivandet. Gunnar T Westin berättar att när han drabbades av en 
lockout under sex veckor satt han hemma och skrev sin del i en lärobok. 
"Annars hade det aldrig gått."226 

De flesta har dock skrivit på fritiden vid sidan om sitt vanliga arbete. 
Men ett par, t ex Börje Bergström och Bengt Åke Häger, har haft tjänstle
digt från sina ordinarie arbeten för att få tid att skriva läroböcker. Berg
ström sade tom upp sin lärartjänst i samband med beslutet om kommuna-
lisering av skolväsendet 1990 och skriver sedan dess på heltid. Han har 
skrivit "35-40 läroböcker", främst i svenska och historia.227 

Endast Lars Hildingson har under en lång följd av år arbetat på heltid 
som läromedelsförfattare. Det har han gjort sedan 1967 och som han själv 
säger "tjänat bra". Bengt Åke Häger har efterhand övergått till läroboksför-
fattande på heltid och Alf Åberg som är pensionerad från sitt arbete som 
krigsarkivarie skriver sedan lång tid framförallt historieböcker för den in
tresserade allmänheten. Men majoriteten av dessa män har eller har haft lä
romedelsförfattandet som en bisyssla. Det har i allmänhet inte varit någon
ting som de har kunnat försörja sig på. 

Varför har de då skrivit? Förutom möjligheten att få en extrainkomst, 
och den faktorn har vägt mer eller mindre tungt, så verkar tanken på att få 
producera sig ha lockat flera av dem. Två av dem uttrycker sig så här. Det 
är först Bengt Åke Häger och sedan Börje Bergström: 

Jag alltid har varit intresserad av att skriva och hade väl, om möjlighet hade givits i 
yngre år, (...)satsat på att etablera mig som författare.228 

När jag gick i gymnasiet (...) har jag hela tiden drömt om att (...) formulera mig.229 

Tägil och Söderlund uppger att läroboksskrivandet i akademiska samman
hang har räknats som en merit. Sven Tägil säger att vid tillsättningen av 
universitetstjänster var och är det en merit att ha skrivit läroböcker även 
om det betalar sig bättre att lägga ned tid på vetenskapen.230 Ernst Söder
lund uppger att när han sökte en professur stod det i sakkunnigutlåtandet 
att han "mer än någon annan människa hittills lyckats åstadkomma att den 

225 Det finns undantag från den regeln. SIH, Statens Ins titut för Handikapphjälpmedel, har t ex ett ant al fast an
ställda producenter som utarbetar och själv också skriver läroböcker. 
226 Intervju 1 med Westin s 1 
227 Intervju med Bergström s 6-7 
228 Intervju 1 med Häger s 6 
229 Intervju med Bergström s 6 
230 Intervju med Tägil s 3 



ekonomiska historien hade uppmärksammats i skolornas läroböcker." Han 
menar också att 

ens eget anseende bland dom akademiska kollegorna kan antingen främjas eller 
minskas beroende på kvalitén på de läroböcker (...) dvs vetenskapliga hållbarheten 
utav det som man skriver i denna populariserade och urvattnade form. 31 

Här har troligen en förändring skett över tiden. I dag är det i den akade
miska världen formellt och reellt en merit att skriva läroböcker. Men om 
meritvärdet väger så tungt att det motsvarar det arbete som en läroboksför
fattare far lägga ner på att färdigställa och regelbundet revidera en lärobok 
är omöjligt att bedöma. Tägils uttalande tidigare i det här avsnittet kan tyda 
på att det knappast är mödan värt rent meritmässigt. 

Vem bestämde vad? 

Ett genomgående drag i författarnas svar är att de bestämt det mesta när det 
gällt innehållet i böckerna. De har med andra ord haft den största delen av 
den didaktiska makten. Det är särskilt tydligt när författarna haft en egen 
idé som ett förlag accepterat. Det gäller tex för Grepp om historien, Histo
ria i centrum och periferi, Vägar till nuet och också i stor utsträckning för 
Nya Alla tiders historia. Men även i andra böcker som haft en tydlig hu
vudförfattare har denne haft stort inflytande på innehållet. Ernst Söderlund 
menar att det var han som föreslog vem som skulle skriva vad och medför-
fattarna var alltid med på detta och därefter pratade de om "alla möjliga 
andra saker". Han påpekar också att förlaget inte la sig i frågor om inne
håll.232 Här hade det naturligtvis varit intressant att fa höra någon av Sö
derlunds båda medförfattares syn på denna fråga men tyvärr har båda av
lidit. Det är ju möjligt att Söderlund omedvetet till någon del överbetonar 
sin egen roll i det här avseendet. 

När det gäller bokens omfång har författarna fortfarande haft stort infly
tande men här har förlagen oftare gått in med synpunkter därför att förla
gen haft en ekonomisk kalkyl baserad på ett visst antal sidor. Per Thullberg 
pekar t ex på att förlagsredaktören hade en klar uppfattning om det totala 
sidomfånget när Människans historia skrevs. Vid arbetet med Fyra epoker 
och Två sekler beskriver Gunnar T Westin hur Lars Hildingson skötte den 
delen av arbetet. "Det var han som mätte upp hur stort omfånget skulle va
ra och förhållandet mellan text och bild."23 

Men det här växlade från grupp till grupp. Börje Bergström säger att han 
hade gjort ramen själv och sen skrev han och så kom någon annan författa
re in och skrev andra delar av kursen.234 Detta svar tillsammans med den 

231 Intervju 1 med Söderlund s 8-9 
232 Ibid s 2-3 
233 Intervju 1 med Westin s 2 
234 Intervju med Bergström s 1 



helhetsbild som intervjuerna gett mig gör att jag i en del fall far en känsla 
av att läroboksproduktionen nästan fatt privat karaktär, dvs att boken i nå
gon mening är författarens eller författarnas. 

Författarna har också stått för elevernas arbetsuppgifter utom i de fall 
där de varit anställda vid universitet och saknat en längre erfarenhet från 
undervisning av gymnasieelever.235 I dessa fall har man lagt ut arbetet med 
arbetsuppgifterna på gymnasielärare som de känt sedan tidigare.236 

Men flera av läroböckerna saknar elevarbetsuppgifter. Gunnar T Westin 
säger att de i författargruppen bedömt det vara olämpligt med arbetsuppgif
ter till nutidshistorien. 

I tredje delen försvinner arbetsuppgifterna. Vi tyckte inte att det var speciellt funktio
nellt och meningsfullt att skriva såna här punktuella arbetsuppgifter. När dom skulle 
försöka själv få ta ett grepp om det hela då trodde jag i varje fall och även redaktören 
att lärarna och eleverna skulle vara mer intresserade av att själva få formulera sina 
ansatser och inte vara bundna av några frågelistor. När man (...) hade (...) det globala 
perspektivet så blev alltså frågorna så infantila ibland så det var liksom ingen me-

237 ning. 

Bokomslaget har förlaget oftast bestämt men det finns undantag. Till bo
ken Två sekler var det Gunnar Kjellin, som var konstintresserad, som med 
förlagets hjälp monterade ihop två bilder till en. Den ena bilden föreställer 
det brittiska parlamentshuset och den andra är en konstruktionsskiss av 
Tatlin.238 Omslaget till Historia i centrum och periferi visar några cirklar. 
Idén till detta kom från en tvättnota som redaktören fått när han bott på ett 
hotell i Helsingfors.239 Huvudförfattarna ansåg att bilden med cirklarna 
passade till bokens titel och därför fick den utgöra omslag. 

När det gäller val av bilder, kartor och diagram har det oftast skett ett 
samråd mellan författare och förlag. Men i minst ett fall skar det sig rejält 
mellan en av författarna och bildredaktören. Konflikten gällde valet av bil
der i Två sekler till ett avsnitt om Latinamerika. Författaren menar att re
daktören bara valde bilder på "lerhyddor och nakna ungar (...) I Latiname
rika finns också några av de modernaste stadsbildningarna i den moderna 
historien och vi har inte en enda bild på det". Författaren, Gunnar T Wes
tin, fick till slut som han ville i den striden men tycker ändå att bildvalet 
blev "ett konventionellt plock".240 I regel har dock samarbetet fungerat så 
att båda parter, författarna och representanter för förlaget, föreslagit och 
tillsammans diskuterat och valt bilder. 
235 Arbetsuppgifter för eleverna finns ibland i läroböckerna och ibland i lärarhandledning och/ eller arbets- eller 
övningsböcker. 
236 Intervju 1 med Westin s 3 och intervju med Graninger s 8 
237 Intervju 1 med Westin s 3 
238 Tatlins konstruktionsskiss gällde en spiral som skulle ha blivit 40 0 meter hög och symboliserat den segrande 
revolutionen i Ryssland. Spiralen byg gdes aldrig men hamnade tillsammans med brittiska parlamenthuset på 
omslaget till en svensk lärobok i historia. 
239 Intervju med Tägil s 3 
240 Intervju 1 med Westin s 3 
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Layouten har förlagen svarat för. Lars Hildingson påverkade i sina böcker 
uppläggningen i grundkurs och överkurs samt föreslog att vissa delar 
skulle läggas på fargplattor. Själva utformningen stod dock förlagsfolket 
för. Av betydelse är också hur stark förlagsredaktören har varit. Om hon 
eller han orkat och kunnat stå på sig har förlagets inflytande ökat. Men det 
har säkert inte alltid varit lätt. I författargrupperna har det alltid funnits nå
gon eller några som varit etablerad i antingen forskar- eller skolvärlden 
och därför kunnat framföra sina åsikter med pondus. 

Hur gick urvalet till? 

Författarna betonar helt naturligt sin egen roll. Hans Almgren menar att vi 
hade ju 

alla tre en gedigen lärarerfarenhet (...) man vet ju vad lärarna vill ha (...) vår inställ
ning var ju att skriva (...) en bok som går att använda, (...) att ligga 20 år före (...) var 
vi inte intresserad av (...) den (...) sprids (...) inte och man tjänar inga pengar (...)241 

Alla författare nämner läroplanerna. Men hur viktig den aktuella läropla
nen varit för urvalet varierar alltifrån Ernst Söderlund som framhöll att "vi 
lärde oss läroplanen ordentligt innan vi överhuvudtaget gjorde någonting" 
till Göran Graninger som säger att 

jag har alltid varit dålig på att läsa läroplaner (...) för om man ska anpassa sig till en 
läroplan så skall läroplansförfattarna styra många tusen svenskars uppfattning om 
historien och det strider mot min uppfattning om mångfalden.242 

Men detta uttalande motsägs av Sven Tägil, den andre huvudförfattaren till 
samma böcker, som hävdar att 

vi utgick från läroplaner givetvis (...) det ser man ju i (...) dispositioner (...) dom föl
jer ju väldigt nära läroplanerna (...) går direkt tillbaka på de huvudmoment som fanns 
i läroplanen (...) utöver det så la vi till en del just om icke europeiska kultursätt (...) 
det perspektivet fanns inte med i läroplanen.243 

Det visar sig när jag jämför lärcylan och deras böcker att de väl svarar mot 
huvudmomenten i läroplanen.24 

Den betydelse som författarna lägger vid den statliga granskningen va
rierar mycket. Några av författarna anser att den inte haft någon större be
tydelse. Söderlund menar att författargruppen inte tänkte på detta. 

241 Intervju med Almgren s 2 
242 Intervju med Graninger s 4 
243 Intervju med Tägil s 3 
244 Se mer därom i den översiktliga studien av Historia i centrum och periferi och Vägar till nuet. 
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Vi visste inte hur läroboksnämnden tänkte reagera. Man kan ju inte veta att det plöts
ligt hade kommit in en ordförande som hade alldeles nya uppfattningar om vad läro
boksnämnden skulle göra.245 

Vi hade aldrig några besvär (...) men det var ganska roande att läsa dom här kommen
tarerna. Några av dom (i läroboksnämnden, min kommentar) hade den uppfattningen 
till det här med objektiviteten att alla fakta skulle vara exakt rätt.246 

Sven Tägil säger att granskningen inte hämmade skrivandet men att de var 
tvungna att fasta stort avseende vid nämndens utlåtanden för de var väldigt 
utförliga och konstruktiva.247 Börje Bergström, som är mycket erfaren, 
menar att han skrivit så pass mycket att han visste vad som gick ige
nom.248 Arne Lövgren, en av Bergströms medförfattare, påpekar att de 
måste hålla sig innanför de gränser som var utstakade, medan Hans Alm
gren, den tredje i samma grupp, hävdar att när han skrev om äldre historia t 
ex orsakerna till trettioåriga kriget brydde han sig inte om gransknings
nämnden men när det gällde "kvinnor och allt som hade med Finland att 
göra fick man väga på guldvåg (...) annars så tror jag inte man brydde 
sig".249 Men ändå säger han att "man hade liksom SIL (Statens Institut för 
Läromedel) i bakhuvudet hela tiden". Han är den ende som säger sig sakna 
SIL för "nu finns det liksom ingen spärr, nu kan man egentligen skriva vad 
som helst och det finns ju ingen som säger stopp". I samhällskunskap var 
det kinkigare säger han också. Men om man fatt kritik 

så skulle ju förlaget svara och man var ju smart så man skrev ju inte till SIL att ni kan 
dra (...) utan tvärtom så försökte man ju linda in det hela, att vi förstår och vi har väl 
inte riktigt samma uppfattning men till nästa nytryckning (...) tänker vi vidta följande 
ändringar (...) sen gjorde man vissa mindre ändringar (...) bara för att visa att man tar 
dem på allvar (...) annars var man ju dum i huvudet.250 

Lars Hildingson tror att granskningen under sjuttiotalet medförde att läro
medel som var "vänster (...) hölls nog undan".251 Bengt Åke Häger, som 
inte saknar läroboksgranskningen, uttrycker sig så här: 

Jag tänkte mycket på den, det påverkade min skrivning på det sättet att jag blev mera 
utslätande. Jag råkade ut för en granskare som försökte stoppa den här boken men det 
mäktade han inte med (...) jag hade inte uttryckt tillräcklig avsky för nazismens brott 
men jag hade skrivit precis likadant om stalinismen (...) Jag skrev den här boken på 
ett sätt som jag egentligen är främmande för hur jag spontant skulle ha gjort (...) mer 

245 Intervju 1 med Söderlund s 3. Han syftar här på en kontrovers han tidigare haft med en nytillträdd ordförande 
för läroboksnämnden. Kontroversen löste han som jag tidigare nämnt genom att gå direkt till den ansvarige mi
nistern och framföra sina protester mot de anmärkningar som den nye ordföranden kommit med. 
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livfull och konkretiserande historia (...) jag bekämpade mig själv i den här boken för 
att ställa upp på samhällets villkor (...) det var absolut nödvändigt att boken skulle stå 
mot den här granskningen som har varit en förbannelse. Man kan inte sitta och skriva 
nånting sånt här när man har det i tankarna hela tiden (...) ingenting fick ju vara in
tressant och spännande (...) det var så befängt och jag stod under starkt inflytande när 
jag skrev den här boken.25 

Med tiden har läroboken, åtminstone i praktiken, blivit en egen litterär 
genre. Det kan antas att det utbildats en sorts historielärobokstradition. 
Med det menar jag att det fanns och finns en mer eller mindre utvecklad 
uppfattning om vilket format, vilken omfattning, uppläggning och innehåll 
som en lärobok i historia för gymnasiet ska ha.253 Att staten granskat his
torieböcker mer eller mindre sedan andra hälften av 1800-talet har bidragit 
till att utveckla denna tradition men det är framförallt sedan granskningen 
formaliserats som traditionen blivit tydligare. I Andolfs undersökning hade 
historieböckerna under 1800-talet en livslängd på ungefar en generation 
innan en omarbetning eller nyutgåva ansågs vara nödvändig men den tiden 
kan ha förkortats under den tid som dessa författares läroböcker utkom
mit.254 

Vilken betydelse har historiebokstraditionen haft för dessa böcker? Har 
författarna haft en bestämd bild av hur en historiebok ska se ut? 

Det är endast Lars Hildingson som direkt säger att traditionen varit vik
tig. Han sätter historiebokstraditionen på andra plats efter författarna i be
tydelse för urvalet av stoff i boken.2 5 De övriga författarna uppger att 
traditionen inte haft någon större betydelse när det gäller att bestämma in
nehållet. Här finns det skäl att diskutera dessa svar. Jag tycker att flera av 
böckerna i hög grad liknar föregångarna framförallt vad gäller innehåll och 
utformning och därför finns det anledning att ifrågasätta dessa svar. De 
svar som de flesta författare lämnat hindrar inte att traditionen i andra av
seenden spelat en roll. Men ett tydligt exempel på ett direkt brott mot tra
ditionen var Historia i centrum och periferi. Den beskrivs av Sven Tägil 
som en innovation.256 Den skakade om förlagen lite grann säger han. Den 
var ju en av de första läroböcker som kom ut i s k paper-back. Den blev 
genom format och utformning billigare än de traditionella läroböckerna i 
historia. Men böckerna (Historia i centrum och periferi bestod av tre delar, 
min kommentar) bröt också i uppläggningen med traditionen. I stället för 
en eller ett fåtal författare hade den en mängd forskare som författare. Seri
en väckte intresse när den kom och såldes rätt bra till en början men fram
gången blev relativt kortvarig. Sett över en längre period blev böckerna, 
som jag tidigare nämnt, ingen försäljningssuccé. Brottet mot traditionen 

252 Intervju med Häger s 2 och s 8 
253 Andolf, G, 1972 s 125 och 131. Jämför också Selander, S, 1988. 
254 Andolf 1972 s 120 
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var troligen för stort. När en ny version gavs ut ändrades inte bara namnet 
utan formatet blev mer traditionellt och pärmarna hårda. I det avseendet 
segrade historiebokstraditionen. 

Det är naturligt om man i läroboksbranschen, som i alla andra branscher, 
tittar på konkurrenterna. Men vad betydde det för skrivandet? Studerade 
författarna de böcker som redan fanns ute på marknaden? Drygt hälften sä
ger att konkurrenternas böcker inte spelat någon egentlig roll. Söderlund 
menar att "det gör man inte när man har de alldeles dominerande böckerna 
själv (...) då är det dom som ska titta på oss."257 Tägil avstod också från att 
ingående studera konkurrenterna men av andra skäl än Söderlund. 

Det gjorde vi mycket lite (...) vi hade i bakhuvudet den traditionella läroboken (...) en 
fortlöpande framställning, väldigt kronologisk (...) dom var så likadana nästan alla 
och dom tittade vi inte särskilt på. Vi hade en bild av att vi ville göra en annorlunda 
idé.258 

Ungefär samma tankar framför Bengt Åke Häger. Han hade också en egen 
idé och ville inte påverkas av de mer konventionella böckerna. Även Kjell 
Åke Carlsson menar att han aktade sig för att skriva så att det såg ut som 
plagiat av andra böcker. 

Knappt hälften medger att de studerat konkurrenterna men av lite olika 
skäl. Thullberg säger att förlagsredaktören kunde marknaden och hade 
väldigt klart för sig hur andra läroböcker var skrivna.259 Lövgren, medför-
fattare i Nya Alla tiders historia, säger att 

det är ju klart att man vill ju se hur andra har löst problemen (...) det betyder ju inte 
att man sitter och tar efter andras idéer när man har egna idéer men det är ju alltid 
trevligt att se hur andra har gjort (...) det är inte så i samband med skrivandet utan vid 

• 260 synopsis. 

Detta motsägs delvis av Bergström, huvudförfattaren i gruppen, som säger 
att man tittar på konkurrenterna "mera på smådetaljer, men dom stora ra
marna där har vi inte tittat så mycket".26 

Det är förstås möjligt att författarna inte minns eller inte fullt ut vill 
uppge hur pass mycket och ingående de studerat sina konkurrenter. När jag 
sökt efter direkt verbala överensstämmelser har jag dock inte kunnat finna 
några sådana men därmed är inte problemet löst. Det är relativt enkelt att 
dölja ett lån av en idé eller ett textavsnitt med omformuleringar och omre
digeringar. 

I den första anvisningen till granskningsledamöterna i Statens läroboks
nämnd som kom 1938 står det bl a att lärobokens innehåll måste "så vitt 
257 Intervju 1 med Söderlund s 3-4 
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möjligt motsvara den vetenskapliga utvecklingen i den mån denna gör sig 
gällande på ifrågavarande område." Det här var en signal till förlagen och 
författarna att se till att hålla kontakt med den vetenskapliga utvecklingen 
så långt som möjligt. Den målsättningen fanns länge med i statliga läro
boksgranskningen när det gäller läroböckernas innehåll. 

Det finns ett tydligt exempel från den här tiden när det gått relativt fort 
att föra in en ny gren av den historiska forskningen i läroböckerna. Exemp
let handlar om när historieämnet vidgades till att omfatta också ekonomis
ka aspekter. Enligt 1935 års metodiska anvisningar var det statshistorien 
som var viktigast och nästan allenarådande på gymnasiet eftersom "endast 
den kan skänka den genetiska åskådning, den objektiva uppfattning av 
historiens gång, som särskilt på det mognare åldersstadiet eftersträvas".262 

Men på det här området skedde rätt snart förändringar. I Sverige fanns 
vid den tiden Eli F. Heckscher som bedrev framgångsrik forskning i det 
relativt nya ämnet ekonomisk historia. Han hade fått en personlig professur 
på Handelshögskolan i Stockholm redan 1929 och agiterade för att de eko-
nomisk-historiska delarna skulle in i skolans undervisning. Tillsammans 
med den samhällsdebatt som då fanns och som krävde en bättre och breda
re medborgarfostran bidrog Heckschers forskning till att förändra innehål
let i his toriekurserna. 

Ernst Söderlund, som fick den första icke personliga professuren i eko
nomisk historia, har beskrivit hur en ny gren av forskningen ganska snabbt 
kom in i läroböckerna och undervisningen. Han menar att det tog mindre 
än ett årtionde (från mitten av 1930-talet till mitten av 1940-talet) från det 
att diskussionen om de ekonomiska inslagen i historia startade till att detta 
nya inslag i mycket stor utsträckning accepterades så att det fördes in i lä
roböckerna i historia. Söderlund är part i målet och han behandlar endast 
en aspekt på problemet med att föra in aktuell forskning i läroböckerna. 
Det finns andra debattörer som inte var belåtna med tingens ordning. Jör
gen Westerståhl skrev i början på 1940-talet om innehållet i historieun
dervisningen att 

risken för konservatism på detta område är mycket stor. Läraren skapar sin uppfatt
ning om vad skolämnet historia bör innehålla under sin egen utbildningstid, och den
na åsikt kommer han lätt att behålla under sin lärarbana. Läroboksförfattaren är i 
samma läge. Dessutom finns hos honom en på flera skäl grundad motvilja mot att 
helt skriva om sin lärobok.263 

Som jag tidigare visat var Herbert Tingsten kritisk till läroböckerna av fle
ra skäl. Han menade bl a att läroböckerna inte hängde med i samhällsför
ändringarna. Så här skrev han i slutet av 1960-talet: 

262 Metodiska anvisningar 1935 s 109 
263 Westerståhl i Tiden vol 3 s 474-475 
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På många punkter har jag betonat inte bara förändringarna i skolböckerna utan också 
den av olika skäl betingade eftersläpningen ( min kursivering); ofta har barnen fost
rats i föreställningar, som för någorlunda bildade och upplysta människor tett sig 
äventyrliga eller ohållbara redan tjugo år tidigare.264 

Klyftan mellan skolböckernas innehåll och aktuell forskning var en av an
ledningarna till att Historia i centrum och periferi skrevs. Göran Graninger 
och Sven Tägil hade i slutet av 1960-talet låtit studenter i Lund och Umeå 
skriva så kallade tvåbetygsuppsatser i ämnet och de hade funnit en 
"oerhörd eftersläpning". Innehållet i läroböckerna i historia låg 30-40 år 
efter forskningen. Genom att göra en lärobok som skrevs av aktiva forska
re ville de båda huvudförfattarna råda bot på det problemet. Ett tydligt ex
empel som visar att idén fungerade åtminstone ibland är ett inslag i efter
följaren till Historia i centrum och periferi dvs Vägar till nuet. Där finns i 
kapitlet Sovjetunionen efter Stalin ett trettio spaltraders avsnitt om miljö
förstöringen i Sovjetunionen skrivet av Kristian Gemer som tillsammans 
med Lars Lundgren forskat om och redan 1978 presenterat ett arbete i den 
frågan.265 

Men hur gjorde andra läroboksförfattare för att fa in nya forskningsrön i 
böckerna? I de fall där det i skrivarlaget ingick aktiva forskare eller forska
re som nyss varit aktiva, och som fortfarande höll sig à jour med forsk
ningen, upplevde de inte själva att detta var något problem. Ny forskning 
fördes automatiskt in i deras läroböcker, åtminstone när böckerna skrevs, 
menar de. Hur mycket av nya forskningsresultat som kom in när böckerna 
trycktes i nya upplagor är inte lika klart.266 Westerståhls påpekande att det 
fanns en viss motvilja mot att skriva om en lärobok är säkert riktig. Det är 
ett mödosamt och kostbart företag att göra stora ändringar i en lärobok. 
Och ännu svårare var detta innan datatekniken började användas. Dessa 
svårigheter kan ha gjort att nya forskningsrön inte alltid införts i läroböck
erna när nya upplagor tryckts och inte ens vid revideringar. När det inte 
funnits aktiva forskare med i skrivargruppen har man löst problemet på 
olika sätt. Bengt Åke Häger säger öppet: 

Det kan jag lugnt säga, att jag inte gjorde någonting särskilt i det avseendet. Jag tog 
inte kontakt med universitet eller så. Jag litade väl på att jag i största allmänhet hade 
ändå en viss uppfattning vad som, det som jag hade snappat upp som lärare och för
sökt hålla mig à jour. Det är alldeles klart att (...) en del rön (...) är förbisedda här.267 

264 Tingsten 1969 s 278 
265 Gerner, K, Lundgren, L, Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-
1976, Helsingborg 1978. 
266 Att göra större förändringar vid omtryckning av en bok är kostsamt och därför antar jag att förlagen i 
vissa fall motsatt sig detta om det inte varit mycket viktigt för den fortsatta försäljningen att göra denna föränd
ring eller detta tillägg. 
267 Intervju med Häger s 3 
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De som skrivit Nya Alla tiders historia litade mest på sin granskare Sven 
Lundkvist, fd professor i historia och riksarkivarie. Almgren pekar på att 
"ingen av oss är aktiva forskare på något vis, det var vi ju medvetna om, vi 
fick hjälp av honom".268 Arne Lövgren framhåller att det fanns lektorer 
som granskade manus. "Vi gick ju inte ut i tryck med detsamma utan det 
fanns väl om jag minns rätt fem stycken lektorer som ältade vårt manus re
dan från början (...) och kom med synpunkter."269 Huvudförfattaren i den 
gruppen, Börje Bergström menar att de försökt att hålla sig underrättad om 
aktuell forskningen genom bl a Historisk Tidskrift och att de dessutom haft 

o vn mycket kontakt med historiska institutionen i Uppsala. I deras lärobok 
finns dock praktiskt taget inte något skrivet om forskning eller olika sätt att 
se på historia. 

Det finns alltså en skillnad mellan de läroboksförfattare som främst är 
lärare och de som i första hand är forskare. De senare har lättare, direkt i 
texten, kunnat infoga den senaste forskningen. Eftersom läroböckerna fort
farande är det viktigaste hjälpmedlet i skolan är de också den viktigaste 
kanalen genom vilken det går att föra in nya forskningsrön. 

Håkan Andersson har i sin forskning om historieundervisningens mål
frågor i Finland visat att samtida problem präglar det man vill få ut av det 
förflutna.271 Vad säger läroboksförfattarna? Har deras författarröst påver
kats av tidsandan och samtida frågor? 

Söderlund menar att urvalet påverkas av vad den aktuella kulturdebatten 
är intresserad av inom historia. Men det är inte de dagsaktuella frågorna 
som styr.272 Flera andra författare medger att de påverkats av sin tids frå
gor när de skrev läroböckerna. "Det är klart att man är påverkad av den tid 
man lever i", säger Lövgren och det är "ganska naturligt" tillägger Alm
gren och pekar på vad som är inne att skriva om i dag.27 Det är socialhis
toria, kvinnohistoria och teknikhistoria.274 

"Man är ju barn av sin tid", menar Graninger, och ger som exempel kri
get i Vietnam och Kina samt klassperspektivet som han tycker fick för 
stort utrymme. Däremot missade vi, fortsätter han, barnets och ungdomens 
historia. Könsperspektivet lyftes inte heller fram.275 

Nästan alla som skrev från slutet av 1960-talet och ett decennium framåt 
säger sig ha varit mer eller mindre påverkade av att "vänstervinden var 
stark" och tycker sig ha skrivit för mycket ur ett vänsterperspektiv, om 
Vietnamkriget och U-länder.276 
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Gunnar T Westin berättar att han inför en konferens i Fi nland gått ige
nom sin lärobok och funnit till sin egen häpnad att han skrivit mer om 
Chile än om Danmark. 

Man är som läroboksförfattare självklart under intryck av allting som händer och 
dom prioriteringar (...) i ett visst viktigt skede och då var (...) en stor artikel i DN vill 
jag minnas i samband med den här revolutionen i Chile, i Dagens Nyheter. Dagens 
Nyheter hade skickat ut en reporter som skulle se efter vad som i de olika läroböck
erna var skrivet om Chile. Och det var ju för katten inte skrivet någonting. Och dom 
fattar ju inte att det inte fanns någon möjlighet att skriva om varenda liten ameri
kansk stat och att jag lyckats göra det var därför att jag kom efter vad som hade hänt i 
Chile. Så det var ju väldigt orättvist (...) Nu har Chile försvunnit igen (...) hela det 
globala (...) kom faktiskt Norden att sjunka i bakgrunden och allt det här andra stöts 
fram och det kan ingen läroboksförfattare värja sig ifrån. Skriver man inte så blir det 
ju bara så att boken försvinner.277 

En förklaring till att så mycket skrevs om u-länderna under 1970-talet ger 
Sven Tägil: 

När dom (läroböckerna, min kommentar) gjordes hade vi upptäckt världen på ett helt 
annat sätt än tidigare och sett problemen utanför Sverige snarare än i Sverige.278 

Att den analysen stämmer är lättast att se i de böcker från slutet av 1970-
talet som jag översiktligt studerat. Författarrösten är påverkad av den ak
tuella debatten i kulturella och politiska frågor. Westin framhöll att ingen 
vill heller i en stor dagstidning bli utpekad som författare till en lärobok 
där det inte skrivits något om ett aktuellt land eller händelse. 

Den didaktiska vad-frågan, vad som bör finnas i läroboken, är ett av de 
största problemen för en författare som skriver historia. Men författarna 
har trots detta i regel inte redovisat något av dessa problem för eleverna 
och lärarna. 

Den som är elev i gymnasiet och som inte vet om eller har reflekterat 
kring dessa svårigheter kan lätt tro att den version av historien som de får 
läsa i sin lärobok är den slutliga, den enda sanna och möjliga. 

Undantagen från denna regel är Fyra epoker. Två sekler och Grepp om 
historien där författarna för en diskussion om svårigheterna med att skriva 
nutidshistoria. 

Vilken historieundervisningstradition? 

När jag började intervjua författarna var jag nyfiken på hur de var och en 
såg på historia och historieämnets roll i skolan. Vad ville de åstadkomma 
med historia? Hur tänkte de när de skrev? Kunde jag som läsare se om de 

277 Intervju 1 med Westin s 8 
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skrev i någon särskild tradition? För att strukturera frågandet kring detta 
valde jag en modell av den danske historiedidaktikern Sven Sedring Jen
sen. Han talar om fyra olika historieundervisningsteorier.279 De två första 
utgår från innehållet och de två sista från eleven.280 Jag ska här kortfattat 
förklara dem på samma sätt som jag gjort för författarna.281 

1. Den klassiska undervisningsteorin ställer krav på människan att fungera 
så att hon stärker den nationella sammanhållningen. Historien ska vara na
tionens pedagog. 
2. Den objektivistiska undervisningsteorin betonar det sakliga och värde-
ringsfria. Spekulationer och teorier ska undvikas. 
3. Den formella undervisningsteorin vill uppöva elevernas kritiska förmå
ga. Därför blir kunskapsteoretiska och metodologiska problem viktiga. 
Eleverna ska bl a arbeta med stoffet källkritiskt och analytiskt. 
4. Den kategoriala undervisningsteorin utgår, precis som den formella te
orin, ifrån att eleven är målet med undervisningen. Teorin vill att under
visningen ska ge förståelse av samhällets förändringsdynamik genom inle
velse och reflexion men med en teoretisk medvetenhet. Syntesen blir vikti
gast. 

Det var ingen av författarna som skrivit med tanke på den klassiska teo
rin. Den har vi lämnat bakom oss menar de. De flesta omfattade på något 
sätt den objektivistiska teorin. Endast fyra av dem ansåg sig inte ha skrivit 
efter den."Den överensstämde med vår personliga läggning", säger Söder
lund.282 "Man ska försöka (...) vara objektiv", svarar Tägil medan 
Graninger säger att de lagt upp boken bl a i opposition till den objektivis
tiska synen.28 Återigen ger dessa två skribenter olika uppgifter. Det har de 
gjort även när det gäller läroplanens betydelse och den statliga granskning
en. Så här svarar Almgren: 

Tvåan (...) den låter ju lite torr och tråkig men man kommer ändå inte ifrån den (...) 
det beror ju på vem man skriver för. Hade jag skrivit en historiebok för trettio år se
dan hade jag nog tagit nr 2 (den objektivistiska), skriver man nu på grundskolan blir 
det helt klart nr 4 (den kategoriala) (kommentarerna inom parentes i detta citat är mi
na), för gymnasiet blir det då nåt mellanting.284 

Han skriver numera för olika årskurser och skolformer.285 Thullberg säger 
att man i hans författargrupp diskuterat sådana här frågor innan man börja
de skriva."Vi diskuterade det här väldigt noga och (...) själva den här läro

279 Sedring Jensen 1978 s 103 
280 Ibid s 10 
281 Namnen på de olika teorierna har till en del försvenskats. Jag använder de benämningar som finns i Be-
hre/Odén 1982 s 14. 
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boken är ju skriven kanske efter den objektivistiska undervisingsteorin", 
säger han.286 

Trots dessa diskussioner finns en stor osäkerhet i svaret. Thullberg näm
ner också den formella och kategoriala som något som gruppen kunskaps
teoretiskt vill anknyta till men räknar där med stöd av andra hjälpmedel for 
att nå dessa mål. Gunnar T Westin, som är huvudförfattaren till den bok 
Thullberg talar om, säger dock att det är den kategoriala som ligger när
mast om den far ett tillägg av en kunskapsinhämtande del "for utan den 
kan man aldrig komma till en inlevelse".28 

Påfallande ofta finns olika åsikter i grundläggande frågor mellan förfat
tare i samma författargrupp. Det kan bero på att en del författare inte är re
kryterade från forskningen och därför är osäkra på eller mer ovana vid att 
behandla historieteoretiska frågor. Men åsiktsskillnaderna kan också vara 
en följd av de villkor under vilka läroböcker skrivs, d v s i de flesta fall 
som en fritidssysselsättning på provisionsbasis. När arbetet ska utföras un
der sådana villkor uppstår lätt tidsbrist. Det gör att författarna inte ordent
ligt hunnit diskutera igenom grundläggande frågor innan de påbörjat arbe
tet med läroboken. En tredje tänkbar orsak är att förlagen av olika skäl inte 
förmått, velat eller insett betydelsen av att driva dessa frågor. 

Vilken sorts lärare eller undervisningsmetod skrev de för? 

Det är känt att en del författare som skriver för teatern tänker sig en viss 
bestämd person i den ledande rollen. Huvudrollen kan ibland rentav utfor
mas så att den passar en särskilt utvald skådespelare. Likadant lär det vara 
för en del präster när de skriver sin predikan. Den kan ibland utformas för 
att passa en enskild kyrkobesökare. Men hur är det med läroboksförfattare? 
Har de haft en viss sorts lärare som de skrivit för eller har de tänkt att bo
ken ska passa för en viss sorts undervisningsmetod? 

När jag gick pro vår (...) hade jag som handledare (...) en adjunkt (...) Han hade en 
väldigt levande heuristisk metod, rena Sokrates, och det var han och klassen (...) Sen 
försökte jag, när jag blev lärare, göra någonting som inte var så förfärligt långt ifrån 
detta (...) någonting som närmade sig en seminarieövning (...) ett samarbete mellan 
lärarna och eleverna över texten (...) så hade jag tänkt att böckerna skulle fungera.288 

Det är Söderlund som berättar här och han har en egen förebild, närmast en 
idealbild av undervisning i historia. Men han är klar över att böckerna inte 
alltid använts som han har avsett. Tre andra författare har också vid skriv-
tillfället haft en förebild eller en idé om hur deras böcker skulle användas. 
Bergström berättar att 
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dom goda lärare man själv hade är man starkt influerad av (...) jag var själv starkt på
verkad av Viktor Svanbergs sätt att undervisa med snabba drag (...) jag gick en kurs i 
journalistik (...) det är egentligen det ( den akademiska traditionen, min kommentar ) 
man gör sig fri från (...) den akademiska traditionen är en ballast, men nödvändig.289 

Lövgren, som är en av Bergströms medfÖrfattare, har också haft förebilder. 

Jag var påverkad av Hugo Valentin (...) hans förmåga att få eleverna engagerade och 
se saker och ting från olika sidor, att inte ha klara säkra svar med detsamma utan göra 
historien rolig och spännande (...) Martin Bäcklin (...) en annan lärare som jag också 
har tagit starkt intryck av (...) alla dom teorier som han presenterade i sin bok dom 
fungerade i praktiken.290 

Jag skrev för en engagerad lärare som vill utveckla både sig själv och sina 
undervisningsmetoder, påpekar Thullberg. Han menar att Människans 
historia är kvalificerad framställning på en oerhört avancerad nivå och att 
den därför kräver en aktiv och engagerad lärare.291 Men Thullberg säger 
inget om hur boken ska användas. 

En klar majoritet av författarna säger dock att de inte hade någon sär
skild person eller undervisningsmetod i tankarna när de skrev. Gunnar T 
Westin säger att han försökt skriva så att eleverna ska reflektera över det 
de läser och att han anser att eleverna bör lära sig hur maktspelet inom 
historien går till och vilka krafter som verkar och hur dessa samver
kar.292 En av Westins medfÖrfattare, Torbjörn Norman, säger att det farli
gaste i en framställning är att underskatta eleverna därför att man hjälper 
inte de svagaste och man far förakt och likgiltighet från de duktigare. Där
för hade han "lagt ribban relativt högt" när han skrev.293 

"Det var väl i överensstämmelse med en intellektuell atmosfär som 
fanns vid universitetet under min studietid", säger Graninger. Han ville 
uppmuntra källkritiska studier av historien med perspektivbyten och en 
ständigt pågående diskussion.294 Almgren, den tredje författaren till Nya 
Alla tiders historia, hade inte som Bergström och Lövgren någon särskild 
sorts lärare som han skrev för. 

Det är väl det som är vitsen med (...) det är väl därför den egentligen gått så bra (...) 
därför att den är undervisningsneutral (...) vi ville skriva en enkel berättelse om hur 
det varit i historien och sen får lärarna fixa sin egen undervisning bäst dom vill (...) 
det var alltså vår enkla tanke.295 

289 Intervju med Bergström s 4 
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Positiva förebilder har alltså spelat en roll för en mindre grupp när de gjort 
didaktiska övervägningar i samband med skrivandet. Ett par av författarna 
till Människans historia hävdar att de satsat på en engagerad lärare med 
duktiga elever medan författarna till Nya Alla tiders historia medvetet 
skrivit utan någon särskild sorts lärare eller undervisningsmetod i tankarna 
i syfte att nå en så stor målgrupp (kundkrets) som möjligt. De flesta förfat
tarna säger sig inte med avsikt ha skrivit för någon särskild person eller 
undervisningsmetod. 

Påverkades författarens egen undervisning? 

Alla författare som haft undervisning efter det att läroboken skrivits påstår 
att de blivit bättre som lärare genom att skriva den aktuella läroboken. Sva
ren är mycket entydiga. Så här uttrycker sig författarna till Vägar till nuet. 
Det är först Carlsson, sedan Graninger och sist Tägil som jag citerar: 

Jag blev en mycket bättre lärare medan jag arbetade med den (...) jag fick en del aha-
upplevelser själv när jag fick in manuskript (författaren läste och hjälpte till att redi
gera de manus som olika forskare skickade in, min kommentar) (...) det var speciellt 
lätt att undervisa medan boken bara fanns i manus. När den sen hade kommit ut så 
var det ju liksom mera pressande att återigen gå tillbaka att låta eleverna läsa själva 
och att inte berätta och prata så mycket själv längre (...) jag tror liksom att (...) min 
undervisning på något sätt blev mera levande (...) det blev mindre jag och mera läro
boken (...) det har väl också betytt att man egentligen inte har stelnat till tror jag.296 

Man har fått upp ögonen för (...) den dolda historien. Vissa områden som inte har 
kommit fram tidigare har vi försökt föra fram.297 

Ja, det förmodar jag, pilarna går ju inte bara i en riktning utan det går i bägge rikt
ningar. Det är en organisk del så jag har ju behövt det här för att jag önskar eleverna 
ska få en ram och den har jag ju själv också fått genom att arbeta med dom (...) det är 
självklart och det återspeglar sig i min verksamhet i övrigt.298 

En annan aspekt på skrivandet framhåller Norman. Han säger att den som 
skriver måste läsa in sig på ett stort material och i boken kan författaren 
bara redovisa en bråkdel av den kunskapsmassa som man har tillägnat sig. 
Det hävdar han är "något alldeles fantastiskt för en pedagog" att ha till
gång till.299 Häger säger att han i sin undervisning har "utnyttjat vad jag 
tänkt igenom i dom här sammanhangen".300 Ungefar samma tankar framför 
Almgren: 

296 Intervju med Carlsson s 4 
297 Intervju med Graninger s 7 
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Man lär sig väl en massa (...) jag tror att jag har förändrat min egen undervisning (...) 
ja, det har jag gjort (...) jag har väl lyft fram vissa idéer lite mera (...) i och med att 
man skriver (...) så hinner man ju tänka till ordentligt, när man skriver ner sina tankar 
så måste dom ju hålla (...) dom långsiktiga dragen betonar jag väl mer nu i min un
dervisning (...) jag hade nog kanske inte riktigt tänkt historien klar innan jag började 
skriva. Jag tror jag har vidgat mitt helikopterseende genom att skriva.301 

Söderlund beskriver också det som en del andra författare varit inne på 
nämligen hur skrivandet och undervisandet gått hand i hand. Han menar att 
det är alldeles omöjligt att i undervisandet undvika att påverkas av skri
vandet. 

Om man undervisar som jag menar att man ska undervisa med hela sig själv så är det 
ju alldeles självklart (...) dom far allt vad man har att ge i dom doser som man tror är 
lämpligt (...) om man lär sig att hugga tillfallet (...) och göra någonting av någonting 
(som) för ögonblicket är aktuellt och tränar upp sig på det (...) har man tjänat väldigt 
mycket.302 

Det är alldeles klart att författarna upplever att läroboksskrivandet medfört 
att de blivit bättre som lärare oavsett om de framförallt är forskare eller lä
rare med lång undervisningserfarenhet. De uppger t ex att de pratar mindre 
på lektionerna, inte har "stelnat till", tar fram delar av historien som varit 
dolda för dem, fått stor kunskapsmassa, lyft fram idéer mer, fått det en av 
dem kallar för ett "helikopterseende" och undervisat med "hela sig själv". 
Till och med Tägil som varit professor i historia i mer än tjugo år menar att 
när han försökt ge eleverna på gymnasiet en ram i historien så har han fått 
en själv. Ungefar samma sak uttrycker Almgren som undervisat i tiotals år. 
Han säger att innan han började skriva läroböcker hade han "inte tänkt 
historien klart". För alla författare har läroboksskrivandet i praktiken fun
gerat som en form av fortbildning som gett resultat när de sedan undervi
sat. 

Läroböckernas pedagogiska huvudidéer 

En lärobok är främst ett pedagogiskt, didaktiskt hjälpmedel. Det är de 
flesta ense om. Det är bl a därför som jag är intresserad av att få reda på 
vilken eller vilka pedagogiska, didaktiska huvudidéer som legat till grund 
för författarnas skrivande i de aktuella läroböckerna och i vad mån det är 
en genomtänkt del av deras författarröst. Kort sagt, hur tänkte och resone
rade författarna? 

Söderlund säger att när han började skriva läroböcker var det en stark 
motsättning mellan en nationalistisk uppsalaskola och en icke nationalis

301 Intervju med Almgren s 5 
302 Intervju 1 med Söderlund s 6. Kursiveringen i citatet har jag gjort därför att Söderlund spontant uttryckte sin 
belåtenhet med den formuleringen. Jag delar hans åsikt att den är välfunnen. 

101 



tisk lundaskola men han hävdar att han var fristående gentemot bägge 
samtidigt som han ger anvisningar om hur hans läroböcker ska tolkas. 
"Hurudant var det egentligen, det kan vi aldrig fa reda på det men hur ser 
det ut om vi inte låter det påverkas av några ideologier av något slag (...) 
det är så mina böcker ska ses." Han tror att just objektiviteten och "det 
ovanligt tydliga, otillkrånglade språket" var förklaringar till att boken sålde 
så bra. 03 

Graninger talar om en annan inriktning i Historia i centrum och periferi. 
Han ville 

försöka betrakta gymnasisterna som tämligen vuxna (...) vi gjorde det som pocket
böcker (...) ( som ) skulle ge eleverna en känsla av att läsa en vanlig bok (...) låta 
unga människor (...) se att man kan ha olika uppfattningar om samma sak.304 

Den här uppläggningen med många olika medförfattare var också gjord för 
att få med de senaste forskningsrönen. Tidigare har jag påpekat att knap
past någon av böckerna skrivits utifrån en bestämd didaktisk eller historie-
teoretisk uppläggning. Två sekler skrevs bl a för att försöka fylla tomrum
met efter Söderlunds bok som sålt mycket bra men som började bli omo
dern. Hildingson medger i dag att han har svårt för att minnas någon 
grundidé. 

Olika författare skrev ju olika avsnitt och det var ju vars och ens ensak nästan, jag 
tror samsynen var väl ganska stor utifrån objektivistisk och formell teori men det är 
klart (,..)305 

Norman stöder det påståendet. "Det fanns ingen huvudlinje", säger han.306 

Westin menar dock att man i författargruppen försökte problematisera 
framställningen och åstadkomma ett globalt perspektiv. Det är framförallt 
ett didaktiskt /zwr-perspektiv han här pekar på. I fortsättningen är det dock 
vc/öMrågan so m dominerar det han säger när han pekar på att det var det 
som då var så nytt och så överväldigande, hela koloniernas förvandling till 
självständiga stater som de ville få med. Och läroboken har en övervikt åt 
den politiska historien menar han också. Men åtminstone två av förfat
tarna i skrivargruppen upplever inte detta som en genomtänkt idé eller 
grundtanke. 
Men Häger betonar kronologier och objektivitet som viktiga delar av sin 
grundidé. 

303 Intervju 1 med Söderlund s 6-7 
304 Intervju med Graninger s 3-4 
305 Intervju med Hildingson s 3. Författaren gör här en jämförelse med de läroböcker han skrivit för grundskolans 
högstadiums olika arbetsområden. Han menar att i dessa blir det geografiämnet som styr historien och "då tap par 
man väldigt mycket i sammanhang." 
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Jag försökte hålla en tidslinje (...) få en kontinuitet i historien (...) kronologin försökte 
jag att inte tappa (...) det gjorde några under 70- och 80-talet både författare och lära
re (...) särskilt läroboksförfattare (...) jag tycker det är självklart för mig att ge en så 
saklig bild som möjligt och undvika starkt värderande uttryck (...) ge eleverna anvis
ningar för fördjupning (...) kött på benen.308 

"Pedagogik är förförelse." Det är ett citat som Bergström börjar med och 
som han säger är en av huvudidéerna bakom Nya Alla tiders historia. Han 
menar med det att eleverna 

ska bli så fångade och det ska vara så intressant att man inte kan låta bli och läsa och 
samtidigt som man gör det ska man öppna ögonen för dom (...) dom ska få en aha-
upplevelse (...) det är inte bara en innehållsfråga utan det är också ett sätt att skriva 
och det har vi jobbat oerhört mycket med.309 

Det är alltså den didaktiska hur-frågan som han betonar mest medan en av 
medförfattarna mer framhåller vad-frågan. Så här uttrycker sig Almgren. 
Han menar att tonvikten är 

lagd vid den västerländska civilisationen (...) det är (...) en mycket medveten be
gränsning (...) vill man läsa om indianer så far man gå till en annan bok helt enkelt 
(...) vi ville ju ge huvuddragen av den politiska historien i Västeuropa (...) vi ville 
också ge liksom dom stora ekonomiska sociala förändringar som har påverkat männi
skorna (...) det är väl vår grundidé.310 

Han medger själv att det verkar lite vagt men det är inte bara den författar-
gruppen som uttrycker sig oklart på denna punkt. Två av medförfattarna 
till Människans historia kommenterar huvudidéerna i den boken. Thull-
berg säger att 

en grundtanke med boken är att presentera så mycket fakta att det ger utrymme för en 
lärare att självständigt utnyttja den ( boken, min kommentar ) (...) läraren ska gå in, 
välja ut ett material, problematisera det och komplettera det med annat material. 

Det här svaret kan tyda på att han tänkt sig en bok som nästan ska ha ka
raktären av en historisk uppslagsbok men så har det inte blivit i praktiken. 
Westin som är huvudförfattare till läroboken säger att den var ett försök att 
fa fram 

hur människans livstillvaro gestaltat sig genom århundradena. Vad är det som gjort 
att förändringar kommit till och under vilka förhållanden har även den enklaste 
människan levat. Hur dom härskande klassernas grepp (...) vuxit fram.311 
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Westins betoning av förändringsperspektiv och maktförhållanden gör att 
författarna även här svarar olika. Det kan bero på oklarhet om vad som 
egentligen är grundtankarna eller huvudidéerna bakom läroboken. 

Vilken sorts kunskap? 

I flera av dessa intervjuer har jag märkt en osäkerhet eller tveksamhet när 
författarna kommit in på frågan om kunskap och kunskapssyn. Söderlund 
har uttryckt sin syn på det hela genom att säga att för författargruppen till 
Medeltidens och nya tidens historia var historia en fråga om ett kunnande 
om vad som hade varit och ett sätt för eleverna att placera in sig i ett stort 

312 utvecklingssammanhang. I Historia i centrum och periferi och Vägar 
till nuet hävdar Tägil att 

det inte finns en färdig historiesyn och en enda historia som ska vara gemensam 
egendom utan det är nog mer detta att ge tillräckligt underlag för eleverna att själva 
fundera över hur det har blivit som det blivit.313 

Medförfattaren till Vägar till nuet, Kjell Åke Carlsson, har först en mycket 
allmän förklaring till frågan om vilken kunskap som deras lärobok kan ge. 
"Det handlade (...) mycket om så att säga bakgrunden till världen i dag och 
det handlar rent om den källkritiska träningen." Men senare säger han att 

huvudsyftet med historieundervisningen är att förklara dagens samhälle (...) dagens 
värld (...) att lära ut en kritisk inställning (...) historikerns första uppgift är att betvivla 
varenda uppgift han hör (...) verkligen granska och själv med hjälp av dom kunskaper 
man har bedöma rimligheten i nya uppgifter.314 

När det gäller Fyra epoker och Två sekler tvekar Hildingson också till en 
början inför svaret på frågan vilken kunskap som boken skall ge. 

Nej, det är väl dom röda trådarna och dom långa linjerna också vet vi väl ( ...) att röda 
trådar och långa linjer dom består naturligtvis av ett antal punktuella fakta som (...) 
om (...) man ser det som en gärdsgård eller någonting så är det stolpar som trådarna 
hänger på (...) det tror jag spelade stor roll för oss och om man ställer det mot att man 
utbildade eleverna till ett slags embryonala forskare (...) så hade vi inte den ambitio
nen särskilt mycket (...) man är i slukaråldern (...) även dom intellektuellt mest ka
pabla barnen är rått sagt inte intresserade av forskning (...) dom har den förmågan 
som man senare har i tonåren att äta rent på smörgåsbordet och den tycker jag man 
ska ta tillvara, forskare får de bli senare.315 

312 Intervju 1 med Söderlund s 5 
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Han talar "klarspråk" när han väl kommer igång. Det är fakta skrivna så att 
eleverna kan se de långa linjerna som gäller. Westin, som var medförfatta-
re i dessa böcker säger att i denna ville vi vinna "en överblick över den 
politiska historien (...) dom (eleverna) skulle se förändringslinjer och sam
bandet mellan de här olika skedena och förändringarna inom dom (...) se 
(...) orsakerna (...) och bakgrunden". 

Men Bengt Åke Häger håller även här fast vid hur viktig kronologin är 
samtidigt som han räknar upp de didaktiska grundfrågorna. 

( Jag ville ) först och främst att dom skulle ha ett slags spegel genom historien (...) i 
alla fall fasta kunskaper (...) en uppfattning om kronologi, hur saker och ting förhåller 
sig till varandra (...) det här med orsak och verkan (...) dom skulle tänka inte bara vad 
som skett och hur utan varför det har skett (...) ett intellektuellt sätt att studera.316 

Almgren verkar först lite uppgiven inför frågan vilken sorts kunskap som 
Nya Alla tiders historia skall ge men fortsätter sedan med att säga att 

kunskap (...) ja du (...) egentligen så (...) jag tror att när vi satt och planerade den här 
boken (...) vi diskuterade väldigt jordnära på något vis (...) vi ville skapa en bok som 
skapar ett intresse (...) som är så pass strukturerad så att om läraren är sjuk (...) så ska 
eleverna kunna läsa texten och tillgodogöra sig den och dom ska få känna ett litet 
slags historiens vingslag då och då (...) ett slags episka bitar som smygs in i tex-
, 317 ten. 

Han säger själv på slutet att detta är väldigt enkla förklaringar. Det är ock
så mycket praktiskt tänkt. Boken ska fungera under olika förhållanden. 
Almgren säger att "grundprincipen med läroböcker är ju som med skolma
ten att om inte ungarna tillgodogör sig läroboken så är den ju värdelös". 
Lövgren som också skrivit i den boken säger att 

man måste ju träffa dom människor som levat en gång i tiden (...) det är väl det his
torien går ut på överhuvudtaget (...) och att se att dom problem som finns i dag har 
funnits förr i stort sett (...) att orientera i tillvaron (...) att kanske på ett bättre sätt 
hantera livsfrågorna.318 

Westin, som är huvudförfattare till Människans historia, menar att det skett 
en förändring i kunskapssynen från det att han var medförfattare i Två 
sekler. I Människans historia har författarna tagit ett djupare grepp och 
"försöker sätta in människan i ett större sammanhang (...) vi försöker ta 
fram alla de faktorer som hade verkat i dom olika förändringsförloppen 

->1Q 
(...) målet att man skulle lära sig se det - (fa) insikt". 
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Ungefär samma tema har Norman som skrivit om tiden efter 1945 i Männi
skans historia. Han betonar också de stora linjerna i historien efter 1945, 
det kalla kriget, den uteblivna freden, ställningen, konflikten mellan dikta
tur och demokrati som viktig kunskap. Han talar sedan om alla de försök 
att skapa en ny människa som misslyckats efter 1945 och hur viktig freden 
är för demokratin. Men säger han, 

jag skulle ha velat gå djupare och haft mer utrymme (...) jag beklagar (...) att det inte 
avslutades med en syntes (...) jag hade nämligen skrivit en sådan (...) och jag kom då 
in på historiska, teoretiska spörsmål (...) det fanns då inte utrymme helt enkelt i bo
ken. 

Han menar att det bara blev fragment kvar av det han skrev och han på
minner om att läroböcker ofta är kompromisser.320 Thullberg som också 
skrivit i Människans historia säger först att det finns bildningsmål i boken, 
den ska visa civilisationens utveckling och att olika civilisationer skiljer 
sig från varandra väsentligt över tiden. Han pekar också på förändringsdy
namiken och räknar upp exempel på vad som skett efter 1945, den svenska 
modellen, revolutionära förändringar, megapolis, DNA-tekniken och slutar 
med att säga att "det finns ju ingen genomgående historieteori i den me
ningen att vi betonar den materiella utvecklingens överordnade betydelse 
för allt annat".321 

Ingen av författarna diskuterar explicit vad kunskap är och av deras svar 
framgår att de antingen, mycket kortfattat eller inte alls pratat om vilka 
kunskaper (fakta, begrepp och teorier), vilka färdigheter och vilka värde
ringar de ville att eleverna skulle kunna tillägna sig med hjälp av deras lä
robok. Svaren på frågan om vilken kunskap de ville att eleverna skulle 
uppnå blir därför ofta oklara och medlemmar i samma författargrupp svarar 
dessutom inte alltid lika. När innehållet i deras svar varierar alltför mycket 
och osäkerheten verkar stor beror det sannolikt på att de skrivit utan att 
diskutera sig fram till gemensamma synsätt i dessa frågor. 

För att få författarna att precisera sig mer frågade jag dem vad den deras 
lärobok i historia främst bidrar till att utveckla och jag gav dem följande 
alternativ: 
• en fast studiegång 
• nödvändiga historiska fakta 
• sysselsättning (arbete) åt lärare och elever 
• en hjälp för lärare att strukturera kursen 
• underlag för elevernas eget arbete inför hemuppgifter och prov 
• annat. 

320 Intervju med Norman s 5. Norman avser här den kraftiga bearbetning som Westin, i egens kap av huvudförfat-
tare, gjorde med hans text. 
321 Intervju med Thullberg s 6 
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Nästan alla som svarade på denna fråga sa att deras bok gav nödvändiga 
historiska fakta. Kjell Åke Carlsson angav följande exempel för att visa 
vad han menade med detta. De som satt i det engelska underhuset hade inte 
någonting betalt för att sitta där. Han brukade 

fråga eleverna vad i all världen det fick för konsekvenser (...) vilka som kom att sitta 
där (...) naturligtvis överklassen och det har jag ofta gripit till i sammanhang när man 
hör att politiker bör inte ha något betalt. 

Han menar att han med detta exempel visar att först måste eleverna ha 
fakta för att sedan kunna ta ställning i olika frågor.322 Många av författarna 
hävdade också att deras bok gav underlag för elevernas eget arbete. Det 
kan ske i skolan men även utanför skolan. En av författarna motiverade 
detta med att om eleverna var frånvarande så skulle de ändå med hjälp av 
boken kunna läsa in det viktigaste. På tredje plats i den här uppräkningen 
av vad deras bok ger kom en fast studiegång. Fem av de som svarade ansåg 
att deras bok hade en sådan och att det var viktigt. 

Hur skulle eleverna lära sig detta? 

När jag började intervjuerna hade jag en föreställning om att läroboksför
fattare, uttalat eller outtalat, har tankar om hur de som använder sig av de
ras bok ska gå till väga för att lära sig olika delar av innehållet. Men hur 
förhåller det sig? Har författarna bestämda tankar om hur läroboken ska 
användas? 

Det rena rålärandet, förvärvandet av sakkunskap av punktkaraktär, årtal, namn och 
händelser var det meningen att eleverna skulle slå i sig hemma. Man skulle inte ge en 
läxa, säga att nästa gång ska ni ha sidorna fyra och fem eller 54 och 56 utan man 
skulle resonera igenom vad det var frågan om och hjälpa eleverna på det sättet att de 
hade hela inramningen av det där som hände och bakgrunden till det klart genom
gången så att avsnittet som skulle läras in hemma var inplacerat i sitt sammanhang på 
lektionen (...) så tänkte vi också att lärarna skulle göra.3 3 

Det är Söderlund som berättar. Han har en klar idé om hur inlärning av lä
roboken ska gå till men han säger också att han är medveten om att många 
lärare inte alls gjort som han tänkt. 

Tägil säger att "läraren skulle vara diskussionsledare". När eleverna lä
ser om imperialismen ska de inte bara fa en beskrivning av detta utan lära
ren ska stimulera till diskussion om teoriers riktighet och drivkrafterna 
bakom imperialismen samt vilka effekter den fick för u-länderna och im
perialistländerna och hur det kommer att bli i framtiden.324 Men båda hu
vudförfattarna, Tägil och Graninger, hade länge varit verksamma vid uni
322 Intervju med Carlsson s 5 
323 Intervju 1 med Söderlund s 7 
324 Intervju med Graninger s 10 



versitet och deras erfarenhet av gymnasieundervisning var begränsad och 
den låg många år tillbaka i tiden. Därför kallade de på hjälp från aktiva 
gymnasielärare som var mer "lärdomsrealistiska" som Graninger uttryckte 
sig.325 Dessa gymnasielärare utarbetade fristående studiehandledningar till 
böckerna. 

I de diskussioner som dessa lärare hade med huvudförfattarna Graninger 
och Tägil märktes ett spänningsförhållande. De senare upplevde att gym
nasielärarna var mer realistiska men att de också hade en mer konservativ 
uppfattning.326 Att gymnasielärarna och huvudförfattarna hade olika upp
fattningar märks i det svar Kjell Åke Carlsson, en av gymnasielärarna som 
också är medförfattare i Vägar till nuet, gav på frågan hur eleverna skulle 
lära sig innehållet. 

Definitivt inte utan lärarhjälp (...) det tycker jag inte (...) det finns sådana här luckor i 
den kronologiska framställningen som man kan behöva fylla igen som lärare. Å andra 
sidan finns det avsnitt som man då far hoppa över och det beror ju väldigt mycket på 
vad det är för elevkategori man har framför sig. 

Här lägger Carlsson didaktiska aspekter på användandet av läroboken. Han 
tänker på vad som fattas, vad som eventuellt kan tas bort, varför ändringar 
i innehållet eventuellt måste göras och hur undervisningen ska gå till. 27 

Graninger däremot redogör i sitt svar mest för hur-frågan. 
Hildingson, som framförallt skrivit läroböcker för grundskolan, är en av 

Sveriges mest produktiva och lästa läroboksförfattare de senaste 30 åren. 
Han berättar hur han tänkt sig att eleverna ska lära sig innehållet och hur 
han tror att eleverna tänker. 

Jag har inte så mycket tänkt annat än på det gamla sättet. Man läser och kanske arbe
tar två och två, förhör varandra lite och inför prov och så försöker dom ju luska ut 
vad figuren som undervisar tänker fråga på osv (...) bankar (de) i sig det där. Det är 
inte mycket vackrare än så, så har inlärning gått till i alla tider. Jag vet inte om det är 
särskilt bra men jag har inga andra recept.3 8 

Häger har en klar idé om hur hans bok ska användas. 

Den här är ju tänkt i första hand som vuxenundervisning och att dom skulle arbeta 
mycket själva med texten och det var ju också tänkt att den skulle vara särskilt anpas
sad till betingsläsning. Det betydde att dom skulle jobba mycket med texten själva 
och då kunna komplettera med dom här rikliga anvisningarna i studierna. 

Medförfattarna till Nya Alla tiders historia berättar om hur de ser på deras 
lärobok. För Lövgren far boken delvis en annan roll i studierna. Han ut

325 Ibid s 8 
326 Ibid s 8 
327 Intervju med Carlsson s 5 
328 Intervju med Hildingson s 4 



trycker här indirekt att boken ska vara ett av flera hjälpmedel. "Det är ju 
inte fråga om att man ska lära sig bokens innehåll utan det är ju att boken 
ska vara en hjälp till att man far en levande historieundervisning."329 Men 
Almgren säger så här: 

vi diskuterade inte i andra termer än att dom läser (...) vi ville ha så mycket 'civil' 
läsning som möjligt (...) så lite kursiveringar och understrykningar (...) och som sagt 
frågor ville vi inte ha i boken utan det bör man formulera själv eller läraren bör (göra 
det) (...) något knepigare än så hade vi inte tänkt oss.330 

Författarna till Människans historia talar sedan om hur de tänkt att elever
na skulle lära sig historia med hjälp av boken. Huvudförfattaren Westin har 
en dröm om hur det skulle kunna gå till i klassrummet. 

Min dröm har alltid varit (...) att en duktig lärare skulle kunna ha den ambitionen att 
gå igenom med eleverna i klassen (...) på det sättet fora eleverna in i bokens fram
ställning, förklara varför den är upplagd på ett visst sätt, komma med egna synpunk
ter, göra egna förändringar, hela tiden hålla sig till boken (...) jag tror inte ett skvatt 
på t ex det som pläderas för (...) där eleverna sitter med sina tidningsklipp och ele
verna ska då själv bilda sig en egen uppfattning om historiska sammanhang på den 
grundvalen (...) det kan inte trimmade historiker göra, hur ska man då kunna begära 
att elever på gymnasienivå skulle kunna arbeta fram historiska sammanhang på så
dant material. 1 

De bärande idéerna (...) skulle framhävas utav lärarna. Men eljest kan jag säga att jag 
inte hade någon bestämd uppfattning i den frågan. Det måste jag överlåta åt lärarnas 
individualitet och lärjungarnas intressen.332 

Så svarar Norman, en av Westins medfÖrfattare. Hans tveksamhet kan till 
en del bero på att hans erfarenhet från gymnasieundervisning är mycket 
begränsad. Thullberg som också medverkat i Människans historia formu
lerar sig så här: 

Det är ju genom inläsning och arbete med hemuppgifter men det är ju också genom 
kompletterande material (...) man går till biblioteket, man har problembaserad inlär
ning men jag kan tänka mig att den här boken kan användas för att ställa övergripan
de frågor som utgör historiska problem, t ex jordägandets karaktär i tredje världen 
och i vår del av världen.333 

En genomgång av författarnas svar visar att det är endast ett par stycken 
som uttrycker en klar uppfattning om hur eleverna skulle lära sig historia 
med hjälp av läroboken. Flera av dem lämnar medvetet eller omedvetet 
faltet fritt. De verkar inte explicit ha diskuterat eller tänkt på hur-frågan. 

329 Intervju med Lövgren s 6 
330 Intervju med Almgren s 6 
331 Intervju 1 med Westin s 9 
332 Intervju med Norman s 6 
333 Intervju med Thullberg s 5 



Tänkte författarna på examinationsformer när de skrev? 

Så länge som det har funnits undervisning så har det funnits ett intresse att 
mäta och på något sätt uttrycka vad och hur eleverna lärt sig. De senaste 
decennierna har vi haft betyg som bl a beskrivit elevernas prestationer i 
form av bokstäver (C, BC, B, Ba, AB, a, A), siffror (1, 2, 3, 4 och 5) och 
från och med Lpf 94 finns en fyrgradig betygsskala med icke godkänd, 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd.334 Hela tiden har det fun
nits ett krav på gymnasieläraren i historia att sätta betyg. Har läroboksför-
fattarna tagit hänsyn till detta? Hur mycket och hur detaljerat har det på
verkat utformningen av läroböckerna i så fall? Tänkte de i särskilda exa
minationsformer? 

Aldrig skriftligt (...) jag blev så häpen när jag (...) började höra att dom ska ha skriv
ning på det och det, nej men det var inte det som var meningen med historia. Men 
däremot hade jag nog den föreställningen att man kunde hjälpa dom med ett mycket, 
mycket viktigt avseende genom att dom fick då och då långfrågor, alltså hålla ett litet 
föredrag för kamraterna om det och det som ingick i läxan (...) men det var för att de 
skulle lära sig samtidigt att inte vara generade över att tala.335 

Det säger Söderlund. Han representerar en äldre tradition där kunskapskon
trollen ofta skedde med hjälp av muntliga forhör. 

Vi hade nog inte någon tanke på det sättet (...) vi hade ju avlägsnat oss ganska 
mycket från lärarnas vardag (...) vi insåg väl inte riktigt att det skulle bli problem 
med att ha många klasser och många elever i samma klass och med att ge betyg och 
betygets alltmer större betydelse (...) det är naturligtvis ett försummat kapitel från vår 
sida. 

Det är Graninger som menar att de inte tänkt tillräckligt på den viktiga del 
av lärarnas arbete som betygsättningen utgör. När han skrev gjorde han det 
inte. Tägil förväntade sig att lärarna skulle använda 

dels dom traditionella (här menar han antagligen skrivningar och muntliga förhör, 
min kommentar) (...) det är ju viss kunskapsinlärning, det kommer man ju aldrig ifrån 
men inte bara det här mekaniska inlärandet av ett stoff utan förmågan att kunna an
vända det stoffet också på ett intressant sätt som skulle betygsättas.3 7 

Kjell Åke Carlsson, som är den tredje författaren i gruppen, berättar hur 
han far syn på de bästa studenterna när han undervisar. I det här inlägget 
säger han dock ingenting om hur han löser problemen med de svagare. 

Det måste komma till en kombination (mellan muntliga och skriftliga prov, min 
kommentar) (...) dom bästa eleverna (...) visar sin skicklighet framförallt under lek

334 I ordning och uppförande gällde för bokstavsbetygen skalan A;B;C och D. 
335 Intervju 1 med Söderlund s 7 
336 Intervju med Graninger s 8 
337 Intervju med Tägil s 10 

110 



tionerna (...) inte vid skrivningarna (...) skrivningar blir väl med naturnödvändighet 
något fixerade vid faktakontroller såvida man inte har uppsatsfrågor (...) jag låter väl 
ofta mina elever nu sitta och göra egna sammanställningar t ex när man gått igenom 
1600-talet i några länder så får dom sitta och svettas över att beskriva tillståndet i Eu
ropa under 1700-talet i en kort uppsats som de skriver själva i inlärningssituatio
nen.338 

Men Hildingson som var huvudförfattare till Fyra epoker och Två sekler 
menar att 

den bästa formen är naturligtvis om man har tid att samtala med den vars kunskaper 
man vill utröna (...) här finns ett antal hårdfakta jag frågar på ( han menar i ett löst 
häfte som hör till boken, min kommentar )... personligen skulle jag önska (...) att man 
hade mer tid att samtala med eleven (...) men (...) mycket prov är skriftliga och kan
ske ytterst (...) vi ändå tog hänsyn till det när vi utformade boken (...)339 

Han har en idé om vad som är den bästa examinationsformen men skriver 
ändå frågor i ett särskilt häfte och utformar boken så att den passade för 
skriftliga prov därför att han tror att lärarna vill ha sådana. Här är det tyd
ligt försäljningsaspekten som vinner över den metod som han anser vara 
den bästa. 

Men Häger har inte någon särskild tanke om examinationsformer. Det är 
upp till läraren menar han. 

Bergström, huvudförfattaren till Nya Alla tiders historia, säger att förr 
var proven muntliga men nu så överbetonar lärarna skrivningarnas bety
delse. Lövgren menar att det ska vara en dialog mellan lärare och elev och 
lärobok och annat material och han försvarar de skriftliga proven. 

Min erfarenhet är den att för varje gång man har ett skriftligt prov så är det någon 
elev man inte har sett och den bör få chansen, provet (provformen skriftligt prov me
nar han antagligen, min kommentar) är till för den tysta musslan.340 

Medan Almgren säger att man i skrivargruppen aldrig pratade om detta. 
Ändock hade man olika slags uppgifter, sådana han kallar "idiotuppgifter" 
och andra som han benämner varför-frågor. 

Vi hade liksom inte såna tankar utan ville göra boken neutral. Det fanns och finns ju 
fortfarande lärare som bara frågar om årtal och namn och fältslag och sånt och det 
finns dom som ställer varför?-frågor osv. Boken ska kunna användas av båda sor
ter.341 

Återigen ser vi att man i den här gruppen har velat göra en bok som kan 
användas av så många olika sorters lärare som möjligt och inte stöter bort 
någon kategori. 
338 Intervju med Carlsson s 5-6 
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Författarna till Människans historia säger så här. Först är det Westin och 
han tycker inte heller om skriftliga prov. 

Jag har aldrig varit anhängare av de skriftliga examina. Därför att (...) historisk fram
ställning (...) återgiven i historiska sammanhang (...) är rätt krävande. För att kunna 
lyckas med det måste man (...) ha en viss potential. Det (...) bör (...) kunna vara lätta
re, mer givande både för lärare och elever om man har ett muntligt förhör som dock 
ligger på en samtalsnivå (...) där elever får viss vägledning eller viss hjälp men får 
tala så mycket som möjligt själva (...) att man inte lägger så stor vikt vid den formella 
framställningsformen (...) utan mera på frågan om hon har förstått eller kan över
blicka.342 

Som f d läroverkslärare och professor i historia har Westin stor erfarenhet 
av examinationer och har därför tänkt igenom problematiken medan Nor
man, en av hans medförfattare, menar att frågan är nästan omöjlig att be
svara eftersom boken inte är profilerad varken för muntlig eller skriftlig 
examination.343 Thullberg, den tredje författaren i gruppen, svarar att den 
passar för olika typer av examinationer. Läraren kan ha traditionell klas
sisk faktaredovisande examination men den passar även för problembase-

i • • 344 rad examination. 
I början av undersökningsperioden var muntliga förhör eller samtal van

ligast men längre fram i t iden har skriftlig prov ökat i betydelse. Flera av 
författarna menar att man inte direkt tänkt på hur eleverna ska examineras. 
Författarna till Nya Alla tiders historia säger sig medvetet ha strävat efter 
att göra boken så neutral som möjligt även i detta avseende. Eftersom bo
ken har en mycket dominerande ställning på marknaden har tydligen den 
"filosofin" varit framgångsrik ur försäljningssynpunkt. 

Det är tydligt att ingen av de intervjuade författarna uppger att de med
vetet har gått in för att styra lärare och deras undervisning och examinatio
ner i någon särskild didaktisk riktning. 

Varför ska eleverna läsa historia i skolan? 
Vad är historiens roll i skolan? Vad är historiens uppgift enligt de intervju
ade författarna och varför ska barn och ungdomar i vårt land läsa historia? 

Alla författare utom en tycker att historia är ett så viktigt ämne att barn 
och ungdomar bör studera det i skolan. Det förvånar mig att inte alla ore
serverat "sjunger historiens lov". Allesammans är ju eller har varit "i Clios 
tjänst". Söderlund är den som ställer sig tveksam till ämnet. Han ger föl
jande förklaring till sitt ställningstagande: 

Historien kan lära vad som helst och följaktligen kan den inte lära oss någonting (...) 
folk drar historiska paralleller i ett enda kör och till a lla möjliga håll och det går ju 

342 Intervju 1 med Westin s 10 
343 Intervju med Norman s 6 
344 Intervju med Thullberg s 5 



inte (...) man måste kunna mycket mer än vad någon människa kan både om det för
flutna och det nuvarande för att det ska komma till någon nytta. Och en sak tror jag 
på och det är att om historien läses på rätt sätt lärde ( den ) oss ödmjukhet. Det allra 
mesta som har gjorts har gått snett och sen har man försökt och fått göra någonting 
annat och ( av ) det kan man lära sig ödmjukhet när det gäller framtiden och det gäl
ler beslut om hur vi ska ha det. Ödmjukhet innan man bestämmer hur samhället ska 
vara organiserat. Ödmjukhet innan man börjar döma och fördöma det historiskt 
gångna och det pågående. (—) Det är historiens uppgift.345 

Vad har de övriga, de som är odelat positiva till ämnet för motiveringar till 
att eleverna ska läsa historia? Svaren varierar naturligtvis. För att 
"nyckelorden" i författarnas svar ska framhävas tydligare har jag kursiverat 
dem. 

Ett par av författarna säger att det är så roligt att studera historia. Alm
gren kallar det till och med för skolans "glädjeämne". Men är det skäl nog 
för att studera ett ämne? Nej, knappast när det är trängsel i skolornas 
timplaner. 

Författarna har förstås en hel del andra argument också. Flera av dem 
talar om att eleverna med hjälp av historien kan se sammanhang i tillvaron, 
få perspektiv, hjälp med livsfrågorna, förstå sitt eget liv, få förklaringar 
varför det är som det är och varför vi gör som vi gör, kan placera in sig, få 
trygghet och distans. Dessa argument handlar om att ge eleverna svar på 
många av de stora livsfrågorna som de ställer sig. Den här argumentsam
lingen beskriver den del av ämnet som har vissa kurativa och filosofiska 
drag. Så här uttrycker sig några författare. Först Gunnar T Westin: 

Om dom (eleverna, min anmärkning) inte läser någon form av historia så kommer 
dom ju aldrig att kunna förstå i vilket (...) liv s s ammanhang dom är inne (...) hela de
ras materiella omgivning och övrig omgivning, hur den har vuxit fram tidigare (...) 
kan dom skapa sig en bild (...) under vilka omständigheter och begränsningar (...) 
som något kan utvecklas både dom själva och och det samhälle dom lever i (...) Den 
som inte överhuvudtaget har någon (...) insikt om i vilket levnadssammanhang dom 
befinner sig, dom klarar sig inte. 46 

Alf Åberg talar om att "utan historia så är man ju bara en stjälk, man måste 
ha rötter".347 Tre författare kommer in på konflikten på Balkanhalvön som 
är aktuell när intervjun görs. Här återges Graningers exempel. 

Det går inte att leva (...) om man inte lever i sin historia. Då skaffar sig folk en annan 
uppfattning om hur det har blivit så och då kan det ju bli helt tokigt. Ja, ta Jugoslavi
en (...) det är ju så tydligt att serbernas framfart är en följd av att dom lever i myter av 
sin historia.348 

I dessa svar handlar det ofta om att historien kan hjälpa människor att för
stå, förklara och att klara av sitt liv. 

345 Intervju 1 med Söderlund s 10 
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Historieämnet är ett led i socialiseringen, att bli medveten om det samhälle man lever 
i och få perspektiv på det. 

Det hävdar Per Thullberg.349 Lite av samma tema tar Graninger också fram. 
Han är sedan flera år ledare för tvärvetenskapliga projekt där historiens roll 
från början varit ganska blygsam men efterhand blivit det dominerande 
ämnet. Han har sett att historien har dimensioner som man inte tänker på 
förrän man konfronterar historien med andra ämnen. Han nämner naturve
tare och barnläkare som han samarbetat med och som han säger behöver 
"inse att dom bara är ett led i en utveckling, att dom inte står på höjden och 
kan fördöma".350 

Men några författare talar om historia som ett kulturämne. Hans Alm
gren som varit kulturnämndens ordförande hemma i Arboga i många år 
framhåller att "historia är ju ett allmänbildande ämne som berikar männi
skorna så fruktansvärt mycket (...) historia kan ju vara en motpol mot den 
här skräpkulturen som pådyvlas oss".351 Häger är inne på samma linje. Han 
betonar att ämnet främst ger bildning. 

Jag anser att det är en bildningsfråga, det är rimligt att man i skolan, en kulturinrätt
ning, tar del av mänsklighetens liv. Man får inte resonera som en av mina elever sa 
en gång. 'Jag är född 1945 och det som hände dessförinnan det angår mig inte.' Då sa 
jag till honom, men tror du inte att en del av det som har hänt efter 1945 kan bero på 
det som hände före 1945. Det måste han medge. Då angår väl det också dig.352 

Sedan lång tid är det inskrivet i kurs- och läroplaner att eleverna i skolan 
ska lära sig källkritik. Den delen, att lära sig tänka kritiskt, har några för
fattare framhållit som en viktig uppgift för skolan. Kjell Åke Carlsson 
kallar det för en huvuduppgift. 

Historia (...) ger utmärkt underlag för kritiska granskningar, att lära sig en metod att 
läsa med kritik (...) historikerns första uppgift är att betvivla varenda uppgift han hör. 
Verkligen granska och själv med hjälp av dom kunskaper man har bedöma rimlighe
ten i nya uppgifter.353 

Westin har flera argument för att visa att historieämnet är bra. Det hjälper 
eleven att så småningom "kunna fungera som en myndig medborgare med 
kritisk distans till sitt förflutna och till sin samtid",säger han.3 4 Vi kan 
också använda historien för att granska våra värderingar, påpekar Berg
ström. Hur var t ex kvinnans ställning i det gamla jordbrukssamhället jäm
fört med hennes situation i dag?355 1 svaret finns ett genusperspektiv och 
han snuddar vid aspekter på historieundervisningen som också Thullberg 
tagit upp och behandlat utförligare. Det handlar om att historien kan an
vändas emancipatoriskt. Thullberg menar att 
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353 Intervju med Carlsson s 5-6 
354 Kompletterande intervjuer s 3 
355 Ibid s 5 



historieämnet rätt bedrivet ska ju vara ett ämne som frigör individen (...) från chau
vinism och indoktrinering (...) det ska vara ett ämne som ska bedrivas kritiskt och 
därmed är det ju också ett verktyg i att frigöra självständiga medborgare (...) det ska 
bedrivas vetenskapligt.356 

En avslutande synpunkt på frågan varför dagens elever ska läsa historia 
kommer från Sven Tägil. Han svarar genom att diskutera historiens roll för 
framtiden. Han talar om sitt sätt att använda historien och hur han i sin ve
tenskapliga värld har använt historia 

för att förstå nutiden, det är (. ..) för att få styrinstrument i problemen som jag ser i 
min egen omvärld nationellt och internationellt, dom stora frågorna för människor 
och människors överlevnad (...) så använder jag historia för att visa att det har blivit 
som det har blivit och detta i sin tur är utgångspunkter för att fundera över hur det 
kommer att bli i framtiden?51 

Författarnas svar på frågan varför elever ska läsa historia i skolan varierar 
som synes. Därför har jag bearbetat och sammanställt svaren. Innan jag re
dovisar min sammanställning vill jag redogöra för mina utgångspunkter 
vid svarsbearbetningen. 

De skäl för historiestudier i skolan som författarna angett har jag delat in 
i fyra olika ambitionsnivåer som jag numrerat från ett till fyra där den 
första har den lägsta och den Qärde har den högsta ambitionsnivån. I den 
indelningen lägger jag också in en kvalitetsaspekt eftersom jag i den här 
teoretiska modellen utgår ifrån att den som ska genomföra historiestudier
na också lyckas nå den ambitionsnivå som hon eller han vill nå. 

Dessa antaganden leder till att jag far fyra kvalitetskategorier för histo
rieundervisningen där den första kategorin har den lägsta ambitionen och 
följaktligen den lägsta kvalitén medan den fjärde kategorin har de högst 
ställda målen och också den högsta kvalitén i undervisningen. 

Eleverna ska enligt författarna läsa historia i skolan av följande skäl: 

1. Ämnet är roligt och ger bildning. 
2. Ämnet kan hjälpa eleverna att inplacera sig själv och sin tid i ett sam
manhang som gör att det blir lättare för dem att förstå och klara av sina liv. 
3. Ämnet kan lära eleverna att kritiskt bedöma och värdera olika utsagor. 
4. Ämnet kan bidra till att eleverna förändrar/förbättrar sin och (i viss mån) 
andras tillvaro nu och i framtiden. 

Grundfrågan, varför elever ska läsa historia, har nästan alltid diskuterats. 
Författaren Georg Starbäck skrev en motivering redan 1859. 

356 Ibid s 3 
357 Intervju med Tägil s 8 
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(...) ämnet har nämligen varit ett bildningens medel och villkor så långt tillbaka som 
menniskor hafVa funnits och kommer väl också att fortfarande så blifva, borde derför 
vara oantastligt (...)358 

Men så är det inte i dag. Alla ämnen drabbas då och då av ett ifrågasättan
de. Om det inte alltid gäller ämnets existens så kan det handla om det tids
omfång som ämnet har i timplaner. Den tyske didaktikern Erich Weniger 
menade att historieundervisningens viktigaste didaktiska funktion var att 
ge politisk fostran. För att uppfylla detta mål skulle folkens och staternas 
tidigare historia ställas mot de studerandes egen situation. Utifrån detta lä
ge kunde man sedan fastställa den historiska situationen för staten och dess 
utbildnings väsen samt gränserna för lärarens personliga, subjektiva ut
rymme.35 Sven Erik Liedman har skrivit så här om historia som ämne: 

Endast genom historien kan vi få en klar bild av vad mänskligt liv kan vara, av hur 
samhällen kan se ut osv. Endast genom historien får vi en idé om variationsrikedo
men, alltså vidden av möjligheter i tillvaron. Mot science-fiction-fantasins och de 
ordinära utopiernas relativa armod står den oändliga rikedomen i det som varit.360 

I en ny experimentell rysk lärobok för 7:e klassen riktar sig de ryska förfat
tarna i inledningen direkt till eleverna och motiverar historiestudierna. Så 
här resonerar författarna: 

Ni har just öppnat er lärobok i historia. Varför måste ni läsa den? Det är ju sådant 
som hänt för länge sen. Hur hjälper oss kunskaper om historien i vårt komplicerade 
liv? Människan skiljer sig från djuren i det att hon inte kan undvika att ställa frågor
na. Vem är jag? Varifrån kommer jag? Om vi inte är bekanta med mänsklighetens 
historia, kan vi aldrig förstå vad som händer runt om oss i världen, aldrig begripa oli
ka folks levnadssätt och tankar, allt detta som är kärnan i allt som händer (...) vårt 
moderlands historia är allas vår historia. Man är ingen fullvärdig människa om man 
lever utan att känna sina rötter, det egna folkets förflutna, i avsaknad av ett historiskt 
minne. En sådan kan riva en gammal katedral, utan misskund förstöra en sällsynt 
gammal bok. Den historiske analfabeten är andligt fattig, i honom ekar tomt ljudet av 
våra förfaders rika litteratur. En äkta kärlek till Moderjorden är otänkbar utan kun
skap om hennes riktiga, tragiska och storslagna förflutna.361 

Här är historia också ett sorts minne men i det sammanhang den här texten 
är skriven får historien en tydlig uppgift. Den ska enligt de ryska författar
na hjälpa till att väcka kärlek till fosterlandet, den återskapade nationen 
Ryssland. Historien blir här nationens pedagog för att tala med Sven 
Sedring Jensen. 

358 Öhman, C, 1991 s 43 
359 Blankertz, H, 1 987 s 95 
360 Behre, G-Odén, B, 1982 s 55 
361 Katsva, L, A, Jurganov, A, L, Istorija Rossi Vlll-XV vv, Moskva 1993. Översättningen gjord av Klas Göran 
Karlsson. 
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Hur lär man barn och ungdomar att förstå tid? 

Det finns ett antal didaktiska problem i historieundervisningen som jag 
skulle vilja kalla för universella och klassiska. Till denna grupp menar jag 
att frågan om tiden hör. Eller mer precist uttryckt hur en lärare kan göra för 
att lära barn och ungdomar att förstå tid.362 

I historieämnet är detta särskilt viktigt därför att ämnet "bygger på vissa 
centrala begrepp med vilkas hjälp stoffet kan väljas och ett kunskapsområ
de struktureras. Av överordnad betydelse är tidsbegreppet ( kronologi ) 
(min kursivering) (...) och epokbegreppet (...) men även rumsbegreppen 
^ y,363 

För den här undersökningen är det av central betydelse att fa reda på hur 
författarna tänkt och arbetat didaktiskt med tidsbegreppet när de skrivit si
na läroböcker. Mest pessimistisk om möjligheterna att lära eleverna förstå 
tid är Söderlund. Han menar att 

det enda man kan få dom att förstå är att det var väldigt länge sen (...) och då var det 
annorlunda. Jag tycker att man ska nöja sig med det om man kan få dom att lära sig 
vilket kom före det andra, så har man ju givit dem åtminstone ett relativt tidsbegrepp 
(...) när de kommer upp i elva, tolv års åldern kan de börja förstå att lång tid är lång 
tid.364 

Historia är ett svårt ämne, säger Graninger. Han är närmast upprörd över 
hur historieundervisningen är upplagd i skolorna. Dels tragglas samma sa
ker två-tre gånger i skolan i en "kalenderartad" form dels böljar undervis
ningen i historia för tidigt. Han menar att barn före elvaårsåldern inte för
står tidens relativitet och tar som exempel att hälften av barnen på mellan
stadiet tror att farfar och Jesus levde samtidigt. Det här med att förstå tid är 
en mognadsfråga menar han. Vänta därför med historieundervisningen tills 
barnen är mogna för det och se över kursindelningarna. Det är hans re
cept.365 Hans författarkollega, Tägil, säger att man kanske aldrig kan lära 
barn och ungdomar att förstå tid. Det är för få timmar och för korta läro
böcker (han tar också med sina egna böcker i den gruppen, min kommen
tar). Om man läser tematiskt är det risk för att "man förlorar sinnet för det 
sammanhängande och organiskt framvuxna eller kronologin (...) historia 
kan ju ändå aldrig annat än ge en illusion av att ge ett sånt perspektiv".366 

Även Thullberg påpekar att det är en svår fråga. 

362 Enligt den kursplan som hör till Lpf 94 är ett av syftena med undervisningen i historia att "öppna elevernas 
blick för att förändringar hör till människolivets villkor och stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin 
omvärld i en tidsdimension." De olika slag av tider som anges är förfluten tid, nutid och framtid. 
363 SKOLFS 1994:10 Bilaga 2:1 s 85 
364 Intervju 1 med Söderlund s 10 
365 Intervju med Graninger s 10-11 
366 Intervju med Tägil s 8 
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Tidsbegreppet har väl väldigt mycket med mognad att göra. Det är någonting som 
successivt växer fram (...) den här tidsdimensionen och det är ju alltså även uppe på 
universitetsnivå så kan man ju se att studenterna har svårt att hålla isär seklerna och 
ha liksom tidsaxeln klar för sig (...) Jag tror att det sammanhänger med någon form 
av mognad och möjligen att man repeterar detta. Jag tror inte på tanken att man i 
första klassen i grundskolan ska kunna läsa stenåldern och sedan inte återkomma till 
det någon gång utan att sen bara bygga på kronologiskt. 

Han hävdar att historia också kan läsas tematiskt och han pratar likt Söder
lund om en relativ tidsuppfattning som han hävdar att alla har 

en form av relativ tidsuppfattning, att avståndet från 1870 till 1990 är längre för oss 
än avståndet mellan 1470 och 1590 (...) därför att informationsmängden om det nära
liggande är (...) mycket större (...) Det är viktigt att förmedla att historia är utveckling 
över tid och vissa saker kan vara oförändrade under väldigt lång tid, andra saker för
ändras väldigt snabbt (...) det kan man reflektera över och diskutera i skolan. 

I en lärobok menar han kan man sätta upp saker längs den här kronologis
ka axeln eller visa att människans historia är de allra sista sekunderna på 
ett dygn. Till sist säger han att "jag har inte funderat så mycket över dom 
där frågorna, dessvärre".367 

Det är väldigt svårt säger Torbjörn Norman men han brukar ta personli
ga exempel för att ge eleverna en förståelse av tiden. Ett exempel han an
vänder gäller hans mormors mor som var född 1849 och som dog 1946. 
Hon mindes den svåra svälten på 1860-talet och brukade säga att "jag kän
ner mig rik när jag har kall potatis och salt". Sådana exempel kan ge ele
verna en viss uppfattning av tiden menar han. I läroboken tillhörde tidslin
jen "sånt där som fått falla". 

De författare som hittills yttrat sig har mest talat om att det är svårt och 
att det handlar om mognad. Den förste som uttalar sig efter detta är Carls
son. Han tycker också att det är ganska svårt att lära barn och ungdomar 
förstå tid men säger att "det börjar lossna någon gång i början av gymna
sieskolan". Han betonar att läraren hela tiden ska göra kopplingar till andra 
samtida händelser och han undrar om inte elevernas tidsuppfattning blir 
bättre om läraren ritar tidsaxlar. Det är en metod som också går att använda 
i en lärobok, tror han.368 

"Det där är ju svårt", säger Bergström. "Ett sätt har ju varit tidslinjen, 
men den är ju begränsad". Därefter tar han två exempel som han brukar 
använda för att exemplifiera tidsavstånd. Korstågstiden varade ungefar lika 
lång tid som från frihetstiden till nu. Det är det ena exemplet. Det andra är 
Caesar som är närmare oss i tid än vad han är de gamla pyramidernas 

367 Kompletterande intervjuer s 3-4 
368 Intervju med Carlsson s 7 
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egyptier. När gymnasisterna hör dessa exempel brukar de "haja till" menar 
han.369 Almgren ger det här exemplet: 

Man räknar generationer, 200 år kan gå bra (...) när föddes farfar och farfars far, hur 
mycket är 500 år, det är svårt för oss att riktigt veta, det där är ju knepigt (...) jag me
nar ungar de har ju så himla lätt att lära sig (...) ibland (...) använder ( man ) en och en 
halv rad och skriver om i stället för att klämma till med ett exakt årtal (...) exakta år
tal, bara det inte blir för många, det underlättar speciellt för ungdomar. 

Han fortsätter att berätta att författargruppen av detta skäl överväger att gö
ra tidsaxlarna i läroboken mer exakta i kommande upplagor (...): "Vi har 
fatt signaler (...) att eleverna kan lika bra ha en exakt tidsaxel som någon
ting som är diffust och suddigt."370 

Tidsaxlar och generationsräknande är vad många förespråkar för att ele
verna ska få en bättre tidsuppfattning men Häger talar precis som Almgren 
om att räkna generationer som en metod. Man kan 

tala i generationer, hur många generationer är det sedan vikingatiden? det är inte mer 
än 30 (...) Satt de generationerna i en skolklass med 30 elever så är den första eleven i 
nutid och den sista är på vikingatiden (...) tre generationer är 100 år (...) om det inte 
ska bli en enda röra med historien så måste man ha faktakunskaper. Man måste lära 
sig årtal för att ha en del i historien (...) i annat fall vet man ju inte om den heliga 
Birgitta eller Gustav Vasa levde tidigare (...)371 

Slutligen säger två av författarna att det här med tid inte är så viktigt. Hil
dingson talar först om generationer och att utgå från nutiden för att sedan 
säga att han själv inte har någon vidare känsla för tid (...) istiden är bara 
kolossalt långt borta. "Jag vet inte om det är så viktigt heller (...) jag har 
kanske inte uppfattat problemet så stort", säger han när han talar om hur 
han arbetat med det i sina böcker. Kanske det räcker med en relativ 
tidsuppfattning. I det här faller menar han bör eleverna förstå "att Karl XII 
inte kunde åka tåg och Gustav III inte hade någon bil och ingen tele
fon".372 Westin undrar om det inte är ett överdrivet problem (...) "dom kan 
ju räkna (...) dom här grottorna (...) ifrån en 20 000 år sedan (...) det är en 
sån svindlande tidsrymd att det kan ingen göra sig en föreställning om." 
Senare säger han dock att det är "ett svårt problem" men menar att elever
na måste lära in vissa saker. I hans bok, Människans historia, finns tidsax
lar men han var mycket betänksam till dem för 

det man kan få in i tidsaxeln var så väldigt lite och så godtyckligt valt (...) för äldre 
perioder kan ( den ) vara ett instrument (...) för eleverna att kunna se, dels hur saker 

369 Kompletterande intervjuer s 5-6 
370 Intervju med Almgren s 8 
371 Intervju 1 med Häger s 7 
372 Kompletterande intervjuer s 7-8 
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och ting kan växa fram men också hur saker och ting kan komma fram vid samma 
tidpunkt (...)373 

Svaren från författarna varierar som synes mycket allt ifrån dem som anser 
att det är möjligt att lära barn förstå hur länge det är sedan någonting hände 
till dem som i stort sett säger att det är omöjligt att lära barn och undomar 
att förstå tid därför att det är en mognadsfråga. En annan skiljelinje går 
mellan dem som tycker att det är viktigt att barn och ungdomar lär sig detta 
och dem som inte tycker att det är så viktigt. Det kanske räcker med en re
lativ tidsuppfattning, dvs i vilken ordning någonting hände, menar en del. 
Det finns också en skillnad mellan dem som säger sig veta hur eleverna 
kan lära sig detta och dem som inte säger sig ha någon bra metod för att att 
lära eleverna förstå tid. I den här frågan finns som synes stora skillnader i 
författarnas syn på vad som är möjligt och vad som bör göras. 

Vad ville författarna för övrigt betona? 

Ett par av författarna tog i slutet av intervjun upp bilden och bildtextens 
betydelse i en lärobok. Den ene är Hildingson som säger att 

bildtexterna har väldigt stort läsvärde vilket jag inte visste när jag skrev bildtexter 
(...) jag borde ha tänkt mer på utformningen på bilden och bildtexten (...) inte minst 
(...) när det gäller värderingar (...) en bild på ett napalmbränt barn i Vietnam t ex (...) 
kanske spelar större roll för att man ska minnas kriget och kanske politiskt ta ställ
ning till vad som skedde än två sidor välskriven text. 74 

Den andre är Westin som vill framhäva att bildmaterialet korresponderade 
med texten och 

hjälper till (...) att ge (...) utblickar från textframställningen och liksom inblickar om 
(...) sammanhang som man inte kan skriva om för det skulle ta så vansinnigt lång tid. 

Han tar som exempel en bild på paraderande nazisttrupper eller en bild 
från första maj firande under Sovjettiden. Båda bilderna menar han är väl
digt talande. Dessutom tillägger han att det är i bildtexterna han egentligen 

kommit till personligen (...) där jag uttalar en mening (...) där kommer min mening 
även om den är inlindad (...) här är ett sorts ställningstagande. 

Sedan påpekar han att äldre historieböckers bildtexter var väldigt kortfat
tade. "Det är helt meningslöst", slutar han.375 

373 Ibid s 1-2 
374 Intervju med Hildingson s 5 
375 Intervju 1 med Westin s 12 
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Det kan så här i slutet av den första omgångens författarintervjuer sägas 
att författarrösten ibland kan märkas i det som sägs mer eller mindre tyd
ligt men den kan också finnas i det som inte explicit framhålls. Även i det 
icke utsagda kan en ton av rösten finnas. 



5. FÖRFATTARNAS GYMNASIELÄROBÖCKER 

Grandprincipen med läroböcker är ju som med skolmaten att om inte ungarna tillgodo
gör sig läroboken så är den ju värdelös.376 

Som ett komplement till författarintervjuerna har jag mer översiktligt stu
derat en del av författarnas produkter. Här nedan presenterar jag än en 
gång listan över författarna och de läroböcker som jag studerat mer över
siktligt. De angivna tjänstetitlarna gällde vid tiden för böckernas tillkomst 
om inte annat anges. Författarna är samlade under respektive boktitel och 
böckerna presenteras i kronologisk ordning efter tryckår. 

Medeltidens och nva tidens historia: 
Ernst Söderlund, fil dr, professor i ekonomisk historia vid Handelshögsko
lan i Stockholm.377 

Ivar Seth, fil dr, rektor i Karlstad.378 

Gösta Johanneson, fil dr, lektor i Eslöv.379 

Historia i centrum och periferi 1-3: 
Göran Graninger, fil lic, lektor i historia (i dag forskningsledare vid TEMA 
i Linköping, professor). 
Sven Tägil, fil dr, docent när den första boken kom, professor i Lund när 
Vägar till nuet utgavs. 

Fyra epoker: 
Lars Hildingson, fil mag, adjunkt, Göteborg. 
Gunnar Kjellin, fil dr, universitetslektor i Stockholm. Han har avlidit. 
Gunnar T Westin, fil dr, professor i historia i Stockholm 
Alf Åberg, fil dr, krigsarkivarie, Stockholm. 

Två sekler: 
Lars Hildingson, se ovan. 
Gunnar Kjellin, se ovan. 
Torbjörn Norman, fil lic, arkivarie,Västerås. 
Gunnar T Westin, se ovan. 
Alf Åberg, se ovan. 

Grepp om historien 1- 3: 
Bengt Åke Häger, fil lic, lektor, Lund. 

376 Intervju med Almgren s 8 
377 Intervju 1 med Ernst Söderlund 1994 s 8 
378 Vem är det 1959 s 893 
379 Sveriges statskalender 1958 s 910 
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Väsar till nuet: 
Göran Graninger, se ovan. 
Sven Tägil, se ovan. 
Kjell Åke Carlsson, fil lic, lektor i Ronneby. 

Nva Alla tiders historia: 
Börje Bergström, fil mag, lektor i Karlstad. 
Arne Lövgren, teol kand, fil mag, adjunkt i Karlstad. 
Hans Almgren, fil lic, lektor i Arboga. 

Människans historia 1-3: 
Gunnar T Westin, se ovan 
Torbjörn Norman, se ovan 
Per Thullberg, fil dr, docent (i dag professor) i historia i Stockholm. 

EN ÖVERSIKTLIG STUDIE AV LÄROBÖCKERNA. 

Varje bok har inslag som särskilt karaktäriserar den. Det kan t ex gälla 
format, omslag, uppläggning och innehåll men också hur den känns att 
hålla i och hur den kan användas och fungerar i det sammanhang den är 
tänkt för. Dessa förhållanden gäller självklart också läroböcker. Jag kom
mer därför att göra en kortfattad genomgång av ovanstående läroböcker 
där jag beskriver de faktorer som omnämns här ovan men genomgången 
utgår framförallt från de perspektiv som presenterades i metoddelen. 

Att jämföra läroböcker från olika decennier innebär speciella svårigheter 
och risker. Problemen blir många när gammalt ska ställas vid det nya och 
böckerna producerats under en tid när det svenska samhället och världen 
utanför vårt land förändrats mycket snabbt. I skolan har nya styrdokument 
introducerats vid flera tillfallen och vid universiteten har historieämnet ge
nomgått många förändringar. Nya sätt att se på historien har introducerats 
och nya ämnesområden har lyfts fram. Värderingsbasen i samhället har 
också förskjutits under tiden. Det fanns inte heller någon egentlig didaktisk 
debatt i vårt land förrän en bit in på 1980-talet.380 

Det finns under sådana omständigheter risk för att en genomgång som 
den här blir orättvis mot framförallt äldre böcker. 

Därför kommer jag i ett första skede framförallt att notera vad och hur 
författarna skrivit i förord och innehållsförteckning, hur stoffet är dispone
rat och hur det stämmer med gällande kursplan samt beräkna andelen 
svensk historia på de grunder och med de svårigheter som jag angett i me 
todavsnittet. 

380 Didaktikbegreppet användes nästan inte alls i vårt land ( till skillnad frå n andra nordiska länder ) från slutet av 
1920-talet till början av 1980-talet. Några få undantag finns. Urban Dahllöf använde det t ex i Skoldifferentiering 
och undervisningsförlopp 1967 s 15 
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I redovisningen av författarintervjuerna, vid resultatredovisningen och i 
slutreflexionen ska jag också bearbeta fler didaktiska frågor. Här följer en 
presentation av läroböckerna. 

Medeltidens och nya tidens historia. 

Boken är inbunden och har ett något större format än många andra läro
böcker från 1950-talet (det exakta formatet är 146x220 mm). Omslaget är 
mörkgrönt utan bild. Boken är avsedd för ämnet historia med samhällslära 
och är en fortsättning och utvidgning av den s k "röda boken" i allmän 
historia av Söderlund-Seth samt Svensk historia för gymnasiet som Tun-
berg-Söderlund skrev. Medeltidens och nya tidens historia rymmer på sina 
543 numrerade sidor allmän, nordisk och svensk historia. Texten är skriven 
i en spalt. Kronologiska tabeller, regentlängder, svenska rikets utvidgning 
och förminskning samt lästips finns i slutet av boken. Register saknas. Bo
ken sålde mycket bra under några år. 

Författarna säger i förordet att det är en förkortad lärobok därför att 
timtalet reducerats och att de tagit med allmän och svensk historia i samma 
bok av utrymmesskäl men främst för att framhäva sambandet mellan Sve
riges och övriga europeiska länders historia. Författarna har strävat efter att 
"helst behandla förhållandevis långa perioder inom de olika ländernas 
historia i ett sammanhang". Ibland har dock det mönstret brutits när de 
skrivit "tvärsnitt över en period". Delar av texten i boken är satt i en annan 
stil. Det förklarar författarna så här: 

Ganska många partier i boken har satts med mindre stil. Avsikten därmed har varit att 
markera, att dessa avsnitt är avsedda att läsas kursivt och att diskuteras i klassen, inte 
att inläras. I synnerhet gäller detta de ekonomisk- och socialhistoriska partierna.Deras 
uppgift är, så som de här utformats, att ge eleverna en föreställning om den miljö, i 
vilken det historiska händelseförloppet utspelats, inte att ge dem fixerade minneskun
skaper.381 

I slutet av förordet klargör författarna att det är Söderlund som gjort om-
formuleringar och skrivit den nya texten. 

Innehållsförteckningen visar att lärobokens första rubrik heter Skandi
navien fram till omkring 400 e. Kr. Det avsnittet omfattar åtta sidor. Den 
sista rubriken är efterkrigstiden och det kapitlet är på drygt 20 sidor. Hu
vudrubrikerna är "Medeltiden", som delas in i äldre-, hög- och senmedeltid 
och "Nya tiden" som skildrats i 18 olika avsnitt med en mängd underrubri
ker. I vilken grad boken följer de då gällande styrdokumenten kan i vissa 
fall vara svårt att avgöra eftersom anvisningarna avser den totala effekten 
av historieundervisningen och läroboken är ett hjälpmedel. Detta förhål
lande gör att faltet ibland blir fritt för tolkningar. Jag kan i den här delen 

381 Söderlund mfl 1958, opaginerat förord 



endast se om författarna framställt historiekursen så att de i läroboken be
aktat intentionerna i styrdokumenten. 

I stora delar följer författarna anvisningarna men jag vill peka på tre as
pekter som de, enligt min bedömning, inte beaktat. 

Det gäller först "vikten att världsperspektivet i historieundervisningen 
betonas". Det är först under avsnittet om mellankrigstiden som författarna 
gett världen utanför Europa egna avsnitt av någon betydelse. 

Sedan handlar det om hur författarna löst problemet med att "uppöva 
lärjungarnas kritiska omdöme". Det finns inga sådana särskilda avsnitt i 
den här boken och texten redogör oftast endast för ett skeende eller en 
händelse utan analys. Kravet på analys kan dock fullgöras i undervisningen 
på annat sätt men på denna punkt ger författarna nästan ingen hjälp till lä
rarna och eleverna. 

Det tredje avsteget från anvisningen handlar om tidsföljden. "En syste
matisk, kronologiskt ordnad framställning bör inte eftersträvas"(...) står det 
i styrdokumenten men enligt innehållsförteckningen är stoffet i huvudsak 
ordnat kronologiskt.382 

För övrigt har författarna på många punkter nästan bokstavligt levt upp 
till styrdokumentens krav. Det gäller t ex att i avsnittet om de geografiska 
upptäckterna ska det inte ske en upprepning av realskolans kurs genom att 
åter beskriva upptäckternas förlopp utan tyngdpunkten ska ligga på följ
derna av de geografiska upptäckterna. Det är också på det sättet som förfat
tarna skrivit i sin bok. 

Stoffet är inte bara i huvudsak ordnat kronologiskt utan också geogra
fiskt, dvs det historiska materialet redovisas i den ordning som något in
träffat i ett geografiskt område, oftast ett land i Västeuropa. Denna organi
sation av innehållet bryts endast av de miljöskildringar med social-och 
ekonomiskhistoriskt material som är avsett för kursiv läsning och diskus
sion i klassen. 

Den svenska historien skildras i direkt samband med den allmänna his
torien och upptar, med den finstilta texten inräknad, ungefar 35 procent av 
det totala innehållet. 

Historia i centrum och periferi 1-3. 

Det här är en serie om tre pocketböcker (formatet är 115x187 mm) som 
avviker från de flesta andra läroböcker. Omslagen till del 1 och 2 har vit 
bakgrund medan den är starkt lila i del 3. I mitten på alla delarnas om
slagsbild är fem cirklar placerade och i den innersta finns en bild som ska 
symbolisera den tid som skildras i boken. Böckerna omfattar tillsammans 
988 sidor. 

ASÖ 1956:19 s 288-296 
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Grundtexten är satt i en spalt men en del av essätexterna är satta i två 
spalter. Essäerna är i allmänhet att betrakta som överkurs. Nyckelord och 
namn på viktiga personer är skrivna med fet stil. Det finns fa och små bil
der i boken. Person- och sakregister finns längst bak i böckerna och i del 3 
finns en kronologisk översikt. 

Böckerna (hela serien) upplevdes först som spännande och sålde därför 
ganska bra men de fick ganska snart en försäljningsmässig nedgång. Troli
gen berodde det på att formatet, pocketbokens, inte var det rätta. Dessutom 
var det kanske "för mycket källmaterial i boken och en del klagade på att 
det var svårt att ta fram en studiegång i den".383 Sven Tägil säger att de 
fick rapporter om att böckerna passade bra för duktiga lärare och elever 
men att böckerna upplevdes för omfattande och svåra av andra. Serien ar
betades senare om. 

I det förord som finns i del 1 (i de andra två delarna finns inget förord) 
redovisar författarna grundtankarna bakom läroböckerna. Framställningen 
vill belysa den ekonomiska, sociala, politiska, kulturella och religiösa ut
vecklingen och vidga perspektivet till områden utanför Europa. 

Bokens uppläggning är mindre vanlig. I stället för att låta en eller ett par författare 
försöka sig på att sammanfatta den historiska utvecklingen över stora och disparata 
tidsavsnitt har vi bett ett antal historiker ge s in syn på utvecklingen inom speciella 
områden som de haft särskild förtrogenhet med genom egen forskning och undervis
ning. De olika författarna har som experter haft fria händer att själva utforma bidra
gen när det gäller faktaurval, perspektiv, tyngdpunkter, drivkrafter osv. På det sättet 
har boken som helhet inte blivit präglad av enbart en historiesyn utan av flera upp
fattningar. I gengäld har vi fått nya aspekter på den historiska utvecklingen, nya syn
punkter på vad som är viktigt och mindre viktigt. Det har varit möjligt att koncentrera 
uppmärksamheten på hittills förbisedda sammanhang och utvecklingslinjer. Förfat
tarna har vågat ta ställning och ge historiestudiet ny mening och nytt innehåll.384 

Författarna betonar också att de velat undvika det elit- och statsperspektiv 
som varit så vanligt och pekar på att de olika författarnas bidrag är mer in
riktade på analys än på ren deskription. 

Innehållsförteckningen visar att stoffet i del 1 är koncentrerat kring fyra 
epoker: det medeltida samhället, renässansen, den absoluta furstemakten 
och upplysningsepoken. Del 2 handlar om tiden 1789-1914 och är indelad 
i 15 olika avsnitt medan del 3 omfattar den resterande tiden fördelad på 19 
delar. De sista 60 åren far mer än en tredjedel av sidantalet. I alla tre delar
na finns många kulturhistoriska essäer inlagda. 

Innehållet i böckerna stämmer väl med gällande kursplaner. Huvudrub
rikerna har till och med exakt samma ordalydelse som huvudmomenten har 
i den kursplan som gällde när bokserien började komma ut. Detta trots att 
Graninger i författarintervjun säger att han alltid varit dålig på att läsa lä

383 Den analysen bygger på uppgifter från Hugo Vistrand, redaktör på Almqvist & Wiksell, Stockholm. 
384 Graninger-Tägil 1973 s 5 



roplaner. Författarna har dessutom täckt in två mer övergripande krav i 
anvisningarna. Det ena handlar om att att "världsperspektivet måste stän
digt hållas levande" och det kravet har författarna uppfyllt genom att lyfta 
fram den utomeuropeiska historien. Det andra kravet i anvisningarna "att 
stoffet blir föremål för analys och resonemang (...) och att nya sidor av den 
historiska utvecklingen bringas i dagen" täcker de in genom att många oli
ka forskare bidragit med artiklar från sina specialområden. I läroplanen 
sägs det nämligen att det är väsentligt.385 

Stoffet är som jag visat tidigare ordnat tematiskt i del 1 medan kronolo
gin styr tydligare i del 2 och 3. Det finns också en strävan efter att behand
la större geografiska områden som en helhet, det är Europas historia, La-
tinamerkas historia osv. Böckerna har ett omfattande innehåll och de fin
stilta kulturhistoriska essäerna har därför i praktiken kommit att behandlas 
som bredvidläsning eller rentav som överkurs i en del fall. 

Relationen mellan svensk och allmän historia är sådan att den svenska 
historien (inklusive essätexter) omfattar cirka 20 procent av innehållet. 

Fyra epoker och Två sekler 

Fyra epoker (avsedd för årskurs 1) och Två sekler (är avsedd för årskurs 2 
och 3) hör ihop. 

Fyra epoker är en relativt stor bok (178x250 mm) med hårda pärmar. 
Framsidan är klarröd med fyra svarta fyrkanter och i vardera av dessa fyr
kanter finns en bild från varje epok som boken handlar om. Två sekler är 
något mindre till formatet (167x229 mm). Pärmarna är mjuka och omsla
get är turkosfärgat. Bilden på framsidan har skapats genom ett bildmontage 
av en bild av det brittiska parlamentshuset och en konstruktionsskiss av 
Tatlins spiral (mer om denna i fotnot till den första intervjuomgången). 
Bilden är hållen i en mörklila farg. 

Förlaget gav ut böckerna för att fylla det tomrum som uppstod när för
säljningen av en av Söderlunds läroböcker gick tillbaka. 

Fyra epoker har 304 och Två sekler 479 sidor, sammanlagt 783 sidor. 
Texterna är skrivna i en spalt utom en del av överkursen som är skriven i 
en smalspalt vid sidan av huvudtexten där också bildtexterna ofta finns. 
Överkursen har grön text vilket kan vålla problem för de elever som lider 
av en viss typ av färgblindhet. Det finns många bilder i böckerna. Studie
uppgifterna är samlade i ett särskilt häfte för vardera boken. Litteratur
hänvisningar och register finns. Det är mycket oklart hur stor marknadsan
delen kan ha varit men knappast över 20 %.386 

I förordet, som här kallas Till läsarna, förklarar författarna att årskurs 1 
är, som bokens titel anger, indelad i fyra epoker, medeltiden, renässanse

385 Lgy 65 1967 s 183-184 
386 Uppgiften är lämnad av Göran Wadner som vid tiden för uppgiftslämnandet var redaktionschef på Natur och 
Kultur i Stockholm. 
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poken, det kungliga enväldet samt upplysningen. Målet är att belysa det 
som är karaktäristiskt för varje epok och därför behandlas enskilda länders 
historia endast när detta stöder huvudmålet. 

I årskurs 2 tar författarna sin utgångspunkt i tre 1700-talsrevolutioner, 
den industriella, den amerikanska och den franska revolutionen. Texten 
omfattar inte endast europeisk historia utan perspektivet vidgas till andra 
världsdelar. Författarna hoppas också att bild och text ska möjliggöra ett 
arbetssätt där olika forskningsproblem lyfts fram. I anvisningarna till del 2 
står det att texten framförallt behandlar den politiska, ekonomiska, sociala 
och tekniska utvecklingen. Den kulturella delen av historien hoppas de ska 
täckas in genom samverkan med andra ämnen. 

I del 1 finns i regel fyra markeringar per epok på de ställen där författa
ren anser att de studerande kan övergå till det studiehäfte som följer med 
vaije bok. Det häftet består dels av enkla kontrollfrågor dels studieuppgif
ter som omfattar hela epoken. I anvisningarna till läsarna för del 2 far inte 
studiehäftet samma styrande roll och författarna nämner endast att det 
finns studieuppgifter i ett särskilt häfte. Litteraturhänvisningar finns direkt 
vid sidan om den löpande texten. 

Innehållsförteckningen anger 28 olika huvudrubriker och de förstärker 
det intryck som getts i anvisningar till läsarna att stoffet i den första delen 
är ordnat tematiskt kring fyra epoker och i den andra delen tydligt krono
logiskt. 

Båda böckerna stämmer på många sätt med kursplanen. Fyra epoker har 
praktiskt taget samma huvudrubriker som kursplanen. Två sekler handlar 
uteslutande om de tre senaste århundradena och ser man dessa båda böcker 
som en enhet stämmer denna uppdelning med de anvisningar som gällde 
vid skrivtillfallet. Det är däremot svårare att finna särskilda avsnitt som är 
tänkta att fungera som "fritt valda teman - fördjupningar och längdsnitt 
(...)". Jag menar att den separering av stoffet i grundkurs och överkurs som 
genomförts inte helt motsvarar de krav som finns i kursplanen. Det blir 
ofta, framförallt i den senare delen av Två sekler, endast smärre inslag som 
knappast lever upp till kursplanens formuleringar om längdsnitt som är 
"ekonomiska, kulturella, politiska, sociala eller tekniska översikter". 

Den svenska historien omfattar omkring 14 procent av det totala sidanta-
let. 

Grepp om historien 1—3. 

Bengt Åke Häger skrev ensam alla tre delarna i lärobokspaketet och det är 
de enda av de granskade böckerna som har endast en författare. Bokserien 
är precis som Historia i centrum och periferi något av en särling i historie
boksfloden men av delvis andra skäl. 

Böckerna är inte enbart avsedda för gymnasier utan också för kommunal 
vuxenutbildning och folkhögskolor. De har mjuka pärmar och omslagen är 



hållna i en starkt röd (del 1), grön (del 2) och blå (del 3) farg med en bild 
inlagd på framsidan från den tid som respektive del skildrar. Formatet är 
något mindre (154x222mm ) än de flesta historieböcker för gymnasiet. 
Böckerna omfattar tillsammans 497 sidor. 

Kapitlen inleds med en enspaltig presentation och en översikt. Därefter 
kommer lärotext och korta problemdiskussioner satta i två spalter. Efter 
varje kapitel finns karthänvisningar, instuderingsfrågor och hänvisningar 
till källtexter och historisk statistik. I böckerna finns tidstablåer och ett 
sammanslaget person- och sakregister. Viktiga historiska termer och före
teelser är kursiverade. 

Det är fa bilder och kartor i böckerna. Författaren menar att det finns i 
skolorna. Korta problemdiskussioner är inlagda på en del ställen. En 
mängd små historiska citat finns också. Men Grepp om historien blev ald
rig någon storsäljare och i slutet av 1970-talet hade den 5-10% av markna
den.38 Efter smärre omarbetningar säljs boken fortfarande men mest till 
folkhögskolor och Kom Vux. 

Det finns inget förord angivet. I stället har Häger skrivit anvisningar till 
läsaren där han framhåller att: 

Läraren skall inte behöva bearbeta hela stoffmängden åt eleverna utan bör i stället 
ägna sig åt att introducera dem i stoffet, berika och fördjupa det. Lärotexten är kort, 
väsentligt kortare än i någon motsvarande lärobok, men kortheten har inte vunnits 
genom att framställningen gjorts tät och faktaspäckad utan genom att stoffet sovrats 
så strängt, att medtagna företeelser ändå har kunnat bli väl belysta.388 

Författaren har med undantag för de kulturhistoriska avsnitten också skilt 
det nordiska stoffet från den allmänna historien. 

Innehållsförteckningen anger fem kapitel i del 1, elva i del 2 och fyra i 
del 3. Att det är få och större kapitel i den sista delen beror enligt författa
ren dels på att eleverna i slutet av kursen bör kunna tillgodogöra sig större 
avsnitt dels på att det varit särskilt svårt att sovra i det näraliggande stoffet. 
"Det bör därför understrykas att varje skildring av de senaste decenniernas 
historia måste fa en i hög grad provisorisk karaktär", skriver författaren 
som också i del 3 har ett kapitel som han kallar "att göra historia". 

Överensstämmelsen med kurs-och läroplan är stor i årskurs 1. Det är de 
fyra avsnitt som läroplanen rekommenderar som återfinns i läroboken. Hä
ger har däremot skrivit ett femte kapitel som inte har en direkt motsvarig
het i styrdokumenten. Det handlar om kulturkretsar utanför Europa och 
författaren menar att man gör "dessa kulturkretsar större rättvisa om man 
behandlar dem för sig och utan att tränga in dem i en för europeisk historia 
anpassad epokindelning". Anknytningen mellan olika kulturkretsar kan nås 
genom att uppmärksamma eleverna på kulturkontakterna. Innehållsmässigt 

387 Uppgiften lämnad av Hans Lindqvist som vid tiden för uppgiftslämnandet var projektledare vid Studentlittera-
tur i Lund. 
388 Häger 1978 s 5 
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ligger också del 2 och 3 i l inje med anvisningarna. I del 2 (motsvarar års
kurs 2) är dock innehållet sekvenserat i 34 delavsnitt "dvs något mindre än 
antalet effektiva veckor under ett läsår. På H- och S-linjerna kan man alltså 
försöka att i s tort sett klara av ett delavsnitt i v eckan (...) på N-linjen kan 
man försöka gå fram dubbelt så fort".389 Det finns inget i styrdokumenten 
som stöder en sådan tanke men inte heller något som explicit motsäger 
den. Stoffet i del 3 är ordnat i två huvuddelar. Den ena omfattar tiden efter 
1945 och den andra är exempel på tematiska studier. Det senare stämmer 
väl med kursplanen där det står att en större del av årskurs 3, förslagsvis 
två tredjedelar, bör ägnas åt temastudier. 

Andelen som behandlar svensk historia är sammantaget omkring 14 pro
cent. 

Vägar till nuet. 

Den här boken är till stora delar en omarbetad version av Historia i cent
rum och periferi. Kjell Åke Carlsson har tillkommit som författare. Dess
utom medverkar en hel del forskare/författare, som inte var med i Historia 
i centrum och periferi, med enstaka avsnitt. Formatet (168x243 mm) är 
ganska likt det många andra läroböcker i historia har. Pärmarna är hårda 
och den röda färgen dominerar utom i omslagsbilden som visar Ikaros' fall 
efter en målning av Pieter Brueghel d ä. 

Boken omfattar 482 sidor och består av grundtexter och essäer. De sist
nämnda ligger samlade i slutet av varje huvudavdelning. Essäerna är 
tryckta på särskilda färgplattor. Texten är genomgående uppdelad i två 
spalter. Författarna har inte använt fet stil för att framhäva vissa ord. Det är 
endast i bildtexterna som stilen är kraftigare. De använder sig inte heller av 
kursiveringar. Det finns gott om bilder i boken och en hel del tidsaxlar av 
olika slag. Registret uppges inte vara fullständigt. 

De förändringar som gjorts visar att författarna tagit intryck av den kri
tik som riktades mot föregångaren, Historia i centrum och periferi. 

Vägar till nuet blev dock aldrig någon försäljningssuccé trots anpass
ningen till historiebokstraditionen och den aktualisering som de nyskrivna 
texterna innebar. I början på 1990-talet var den på utgående med en mark
nadsandel på 10-15%. 90 

Det finns inget traditionellt förord men på den första textsidan ställs frå
gan varför läser vi historia. Där jämför författarna historiestudierna med en 
resa i tiden. De menar att vi lär om oss själva genom att studera hur männi
skor i andra tider ordnat sina liv. Historieundervisningen jämförs med 
minnet. Författarna pekar på hur tidigare generationers handlingar påverkat 
våra livsbetingelser och att det vi gör sätter ramarna för framtiden. Det är 
alltså en form av historiemedvetenhet som de skriver om utan att använda 
389 Häger 1979 s 6 
390 Enligt uppgift från Hugo Vistrand, redaktör på Almqvist & Wiksell, Stockholm. 



det begreppet. Här skriver de också en del om historieskrivningens pro
blem. 

Men man bör ha en så sann bild som möjligt av det förflutna. Det källmaterial som 
står till förfogande kan vara ofullständigt och svårtolkat eller - när det gäller modern 
tid - överflödande rikt och svåröverskådligt. Olika historiker kan därför ha olika upp
fattningar om vad som är viktigt. En historiker är alltid bunden av sina egna och sin 
tids värderingar och ser ofta historien ur ett bestämt perspektiv och tolkar den utifrån 
detta. 

Författarna pekar också på att boken till stor del skrivits av en lång rad 
forskare som fått "fria händer" att skriva om sitt specialområde av histori
en och när huvudförfattarna talar om att detta lett till att flera olika histori
esyner kommit fram i bo ken använder de exakt samma ord som i förordet 
till Historia i centrum och periferi. Även i den här boken pekar de på att de 
velat undvika ett elitperspektiv. Huvudtexten kan ge det författarna i föror
det kallar för kärnkurs medan essätexterna, som placerats i slutet av varje 
huvudavdelning och satts på svagt gulfargade plattor, kan ge stimulans för 
fortsatta studier utanför läroboken. 

Innehållsförteckningen visar att bokens stoff täcker in historien från 
forntid till nutid fördelat på tolv större avdelningar. De flesta avsnitt tar sin 
utgångspunkt i den nordiska eller europeiska historien för att sedan skildra 
någon del av utvecklingen utanför Europa. Sista kapitlet i den sista avdel
ningen heter "Solnedgång över Västerlandet" med frågetecken efter. Det 
uppfattar jag som ett försök att använda historien för att diskutera framtids
frågor. För övrigt är stoffet i h uvudsak ordnat kronologiskt med undantag 
för essätexterna som ibland bryter denna ordning genom att lyfta fram ett 
tema. Det kan gälla att diskutera generella historiska företeelser och pro
blem, en social skildring eller en viss del av teknikhistorien. 

Den exakta överensstämmelsen med kursplanen är svår att fastställa från 
och med supplement II 71 därför att det i den inte finns lika tydliga hu
vudmoment som i tidigare utgivna anvisningar.391 Ändock gör jag ett för
sök att kommentera uppläggningen utifrån anvisningarna. 

Den kronologiska kärnkurs som kursplanen talar om menar författarna 
att de täckt in genom huvudtexten. Men fortfarande finns det luckor i den 
kronologiska framställningen som läraren i klassen måste fylla igen, enligt 
Kjell-Åke Carlsson, den medförfattare som är aktiv gymnasielärare. 

Det andra stycket i huvudmomenten talar om att det ska vara " ett mera 
ingående studium av de tre senaste århundradena (...)". Den delen täcker 
läroboken in genom att omkring 330 av lärobokens totalt 497 sidor handlar 
om den tiden. 

391 Supplement II började generellt att gälla från och med läsåret 1982/83 och var den kursplan som gällde när de 
tre sista läroböckerna i min studie skrevs. 
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I den tredje delen av huvudmomenten står det fritt valda teman och för
djupningar och längdsnitt. Även detta täcks in av författarna. Att de genom 
sin uppläggning av läroboken ovanligt väl tillgodosett kravet på mångsi
dighet i framställningen kan ha gjort det lättare att träna eleverna i att kri
tiskt bedöma olika texter. Det har jag tidigare framhållit. 

Andelen svensk historia är ungefar 17 procent av det totala sidantalet. 

Nya Alla tiders historia. 

Boken är något större till formatet (177x247 mm) än Vägar till nuet. Den 
har hårda pärmar och en ljusgrön ton på omslagssidorna. Bilden på första 
sidan är en miniatyrmålning från 1400-talet som visar bondfolk i höbärg-
ning på västra Seinestranden i det som nu är centrala Paris. 

Boken omfattar 380 sidor med ordförklaringar, person- och sakregister 
samt kartor på pärmarnas insidor. Den bygger på tidigare upplagor av Alla 
tiders historia från första delen av 1980-talet. Texten är skriven i två spal
ter. Kapitlen böljar med en stor bild, en tidslinje och en översikt. 

I boken saknas kursiverad eller understruken text. Endast bildtexterna är 
satta med en annan stil. Boken är "neutralt" skriven enligt en av författar
na. Den ska passa så många olika slags lärare som möjligt. När detta skrivs 
i mitten på 1990-talet är den fortfarande mycket dominerande. Marknads
andelen har sedan andra halvan av 1980-talet då den hette Alla tiders his
toria legat på minst 80%.392 

I förordet framhålls att boken är "ett försök att skildra historien från 
äldsta tid till nuet" och författarna pekar på de urvalsproblem som detta 
fört med sig. Trots utrymmesbristen har de lagt in mindre essäavsnitt. De 
nordiska avsnitten sägs främst skildra svensk historia. 

Författarna vill genom att inleda kapitlen med en helsidesbild, en tidslin
je och en kort översikt ge läsarna möjlighet att använda detta som intro
duktion eller repetition. Det finns ett stort inslag av bilder och kartor i bo
ken men en del kartor är ritade på grön bakgrund med olika gröna nyanser 
vilket kan medföra att en del av de färgblinda har svårt att se det författar
na vill visa med kartorna. I förordet finns också en del anvisningar som ty
der på att författarna tänkt konkret på hur boken ska användas. "Ett rikt
märke kan vara att studiet av läroboken inte blir mer omfattande än att 
varje elev - enskilt eller i grupp - hinner med åtminstone en fördjupnings
uppgift för varje kapitel."3 3 Utformandet av en europakarta och en världs
karta på pärmarnas insidor, specialkartor inne i texten, ordförklaringar, 
som är så utförliga att de skulle kunna fungera som en begreppssamling, är 
inslag som gör boken lätt att använda. 

392 Uppgiften lämnad av produktlinjechef, Lars Åk erblom, Gleerups Förlag. Åkerblom tr or att framgången bl a 
beror på att författarna lyckats få med det väsentligaste i gymnasiekursen ut an att boken blivit för omfattande. 
393 Bergström mfl 1991 opaginerat förord. 



Innehållsförteckningen omfattar tiden från "Jorden fem miljarder år" till 
"Efter 1945" fördelat på tio stora avsnitt vars rubriker är skrivna i ljus grön 
färg. Innehållsförteckningen har fyra mindre teckningar inlagda i texten. 
Antagligen är deras uppgift att "lätta upp" sidorna. För övrigt är det tydligt 
att detta är en bok som nästan enbart skildrar Västeuropas och USA:s his
toria. Det är i början under avsnittet om forntiden och i slutet under rubri
ken efter 1945 som utomeuropeisk kulturer skildras utan att västerlandet är 
direkt inblandat. 

Följsamheten mot kursplanens krav om en kronologiskt upplagd kärn-
kurs är, som jag bedömer det, god eftersom läroboken nästan enbart består 
av en kronologiskt skildrad historia. Likaså stämmer dispositonen av stof
fet med kravet att tyngdpunkten ska ligga på de tre senaste århundradena. 
Över 230 av bokens 380 sidor behandlar den tidsperioden. Det är däremot 
sämre ställt med temaavsnitt, fördjupningar och längdsnitt. I förordet skri
ver författarna att eleverna kan använda vissa ord i ordlistan för att få stoff 
till temastudier men också att de i regel måste använda sig av stoff utanför 
läroboken för att kunna fullgöra sin fördjupningsuppgifter. 

Möjligen visar kapitlens omfattning och innehåll att det är mycket erfar
na lärare som disponerat denna bok. Det är välkända delar av historien som 
serveras i begränsad mängd utan diskussioner om historieskrivningens 
problem. Det är en "rak" historia eller som Almgren själv säger "en enkel 
berättelse om hur det varit i historien". 

Svensk historia har cirka 23 procent av innehållet i denna lärobok. 

Människans historia 1-3. 

Detta är den nyaste av de läroböcker som jag studerat. Den är inte enbart 
avsedd för gymnasieskolan utan också för vuxengymnasiet och folkhög
skolan och består av tre olika delar. Boken är i stort sett en helt nyskriven 
produkt. Format (210x240 mm), ger den ett "skolboksutseende" som nu
mera är ganska vanligt, dvs att den är nästan lika bred som den är hög och 
försedd med mjuka pärmar. Omslaget till del 1 har en mättad gul farg med 
en arkeologisk bild på framsidan. Del 2-3 har ett omslag som är klarrött 
och omslagsbilden heter "Mekaniskt huvud - Vår tids själ" och förlagan 
finns på museum i Paris. De två delarna omfattar tillsammans 546 sidor 
inklusive person- och sakregister. 

Kapitlen börjar med en ingress som klargör innehållet. Efter ingressen 
som är skriven i en spalt över hela sidan följer den egentliga texten satt i 
tre spalter vilket det breda formatet medger. Viktiga ord är kursiverade. 
Antalet bilder i boken är mycket stort. Texten innehåller som i de andra 
böckerna från 90-talet såväl politisk som ekonomisk, social och kulturell 
historia. Mängden text och fakta gör att boken kan upplevas som krävande. 
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Det finns förord i del 1 och 2 men inte i del 3. I del 1 skriver författarna 
hur böckerna är upplagda och tänkta att användas.394 Böckerna har "en in
riktning på frågor som rör människan själv", därav titeln, men författarna 
vill också beskriva de ramar som människan kan agera inom. Framställ
ningen vill öppna ögonen för att det historiska förloppet är resultatet av 
"alla krafters spel". Inledningen till och med äldre medeltid har ett globalt, 
jämförande perspektiv och är främst avsett för repetition. Författarna har 
också lagt in längdsnitt. De skriver t ex om synen på kvinnan och hennes 
plats under medeltiden för att synliggöra de "krafter som åstadkommer 
förändringar" i senare avsnitt om kvinnan. 

Inte sällan föreställer sig eleverna att läroboken tillhandahåller slutgiltiga sanningar. 
Ofta är det så. Första världskriget bröt ut 1914. Men på den centrala frågan varför det 
bröt ut kommer vi aldrig att fa något al lmänt accepterat svar. Människans historia 
vill göra eleverna medvetna om att tolkningen av det förflutna i regel är omstridd -
många exempel ges på detta. Att stimulera till källkritik är ett viktigt syfte med his
toriestudiet på gymnasienivå. Likaså att öppna elevernas ögon för att den historiska 
utvecklingen både kunnat och kan gå i olika riktningar, att vi alla i någon mån bär 
ansvar för vägvalet. 

Innehållsförteckningen visar att tiden före medeltiden klaras av på mindre 
än 35 sidor och medeltiden på cirka 60 sidor. Resten av utrymmet, om
kring 480 sidor, ägnas åt nya tidens historia. I del 1 ä r det i huvudsak en 
europeisk historia som skildras. Endast två små avsnitt från medeltiden och 
fram till och med 1700-talet handlar om världen utanför Europa. I del 2 
ökar de utomeuropeiska inslagen medan tidsaxlarna försvinner och i del 3 
bortfaller arbetsuppgifterna och där ökar det utomeuropeiska inslaget ännu 
mer så att det utgör nästan hälften av innehållet. 

Överensstämmelsen med den kursplan som gällde när de olika delarna 
gavs ut är god både vad gäller innehåll och framställningssätt. Anvisningar 
om ett källkritiskt förhållningssätt har författarna också till en del anam
mat. Likaså har författarna följt kursplanen på så sätt att de förlagt tyngd
punkten i böckerna till de tre senaste århundradena. I huvudböckerna anger 
inte författarna vilka delar som de anser vara lämpliga för tema, fördjup
ningar och längdsnitt. Läroböckernas omfattande innehåll gör att jag före
ställer mig att den ligger närmare en collegebok än en ordinär gymnasie
bok. De avspeglar troligen ganska väl de krav på faktakunskaper som 
Westin talade om i intervjun. 

Bokserien har inte fått så stor spridning.395 I dag är det troligen ett pro
blem ur försäljningssynpunkt att det kom en ny kursplan i historia, som till 
stora delar avviker från den tidigare gällande, året efter det att sista delen 
gavs ut första gången. 

394 Gunnar T Westin har en mycket dominerande roll i denna bokserie. Han har skrivit det mesta själv och ornar-
betat och anpassat allt som hans medförfattare skrivit. 
395 Enligt uppgift från Göran Wadner, Natur och Kultur. 
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Den svenska historien upptar omkring 14 procent av innehållet. 

Några sammanfattande resultat av läroboksstudien 

Genom studier av framförallt läroböckernas förord och innehållsförteck
ningar har jag funnit följande. 
• I fyra av läroböckerna har författarna angett vilken sorts historia som de 
skildrat i sina böcker. Undantagen är Vägar till nuet och Nya Alla tiders 
historia i vilka författarna inte angett detta och Medeltidens och nya tidens 
historia där författarna verkar ha utgått från att det är politisk historia som 
ska skildras i grundtexten och därför endast angett när avvikelser från detta 
har skett. Det är främst politisk- ekonomisk- och social historia som läro
böckerna skildrar. I tre böcker talas dessutom om kulturell historia, i två 
om religiös historia och i en om teknisk historia 
• Dispositionen av stoffet har förändrats genom åren. I läroböckerna finns 
en del tematiska avsnitt men för övrigt är det oftast kronologin som styr, 
ibland styrs även temaavsnitten av en kronologi. 

I den äldsta boken, Medeltidens och nya tidens historia kan dispositio
nen liknas vid en glaskolv med en nedersta del som avsmalnar i en spets i 
forntiden och en kraftig utvidgning på mitten (från medeltiden till andra 
världskriget) men som åter smalnar av något i nutidshistorien. I framförallt 
de tre sista läroböckerna är stoffet i stället ordnat som en tratt med en smal 
spets i forntiden och en bred öppning mot nutiden. Dessa två liknelser vi
sar hur tyngdpunkten i historiestudierna förflyttats till de senaste århund
radena under den tid de studerade böckerna utgivits. 
• Alla läroböcker har stor följsamhet mot gällande styrdokument när det 
gäller vad-frågan dvs böckernas innehåll. I huvudmomenten i läro- och 
kursplanerna har det i stora drag framgått vilka delar som de olika kurserna 
i historia skulle innehålla. Däremot har författarna gjort flera olika tolk
ningar av hur detta stoff ska inhämtas. Vilken roll staten för övrigt spelat i 
detta avseende kommerjag att redogöra för i ett senare avsnitt. 
• Det är också möjligt att se åtminstone två olika sorts huvudinriktningar i 
författarnas historieskrivande. 
• Den ena riktningen har vad jag kallar för en "forskningsstimulerande " 
ansats i sina texter. Den sidan representeras av Historia i centrum och peri
feri, Vägar till nuet och Människans historia. I dessa böcker diskuteras 
ofta relativt utförligt historieskrivningens problem, "alla krafters spel" , (t 
ex i Människans historia) och innehållet är ofta problemorienterat, ibland 
med många olika forskare som medverkat i skrivandet (t ex i Historia i 
centrum och periferi och Vägar till nuet). I dessa tre lärobokspaket är det 
enligt skrivningar i förord tänkt att historien mer ska fungera som en intel
lektuell övning än som en uppräkning av obestridliga fakta. 
• Den andra riktningen har flera traditionella och praktiskt inriktade inslag 
som gör att jag uppfattar dessa böcker som i högre utsträckning anpassade 
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till en undervisningstradition och vanliga undervisningssituationer. De lä
roböcker som jag räknar till denna grupp är Medeltidens och nya tidens 
historia, Fyra epoker och Två sekler samt inte minst Nya Alla tiders histo
ria. I de här böckerna finns flera inslag som pekar på en skolanpassning. 
Det är dispositionen av stoffet och språket (t ex i Medeltidens och nya ti
dens historia), styrning medelst olika former av kontrollfrågor och studie
uppgifter (t ex i Fyra epoker och Två sekel) samt många praktiska detaljer 
som extra kartor, tidsaxlar, planeringsförslag men framförallt en^ som jag 
kallar det, "rakt"och neutralt berättad historia (t ex i Nya Alla tiders histo
ria) med nästan inga forskningsanknytningar. 
• Den bok som inte riktigt passar in i dessa två huvudinriktningar är Grepp 
om historien. Den är uppbyggd kring en mycket koncentrerad kärnkurs 
som följs av en mängd anvisningar för fortsatta egna studier. I den delen 
har boken drag som liknar en korrespondenskurs. Men Grepp om historien 
är också den bok där historieskrivningens svårigheter fatt störst procentu
ellt utrymme. 
• Den svenska historiens andel varierar från omkring 35 procent i 1950-
talets bok (Medeltidens och nya tidens historia) till cirka 14 procent i två 
av 1970-talets lärobokspaket {Fyra epoker/Två sekler och Grepp om his
torien) och i en av 1990-talets böcker {Människans historia). I de övriga 
läroböckerna ligger andelen svensk historia strax över eller under tjugo 
procent. 
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6. TRE FÖRFATTARKATEGORIER 

Varje historiker som författar en lärobok har givetvis en rad egna värderingar om sam
hället och om hur en beskrivning av dess utveckling bör se ut.396 

Så här uttryckte sig Hadenius och Olsson i sin undersökning om historie
böckerna i gymnasiet. Men debatten om läroboksförfattarnas betydelse har, 
som jag tidigare påpekat, varit mycket begränsad. 

LIFE STORY INTERVJUER MED TRE AV FÖRFATTARNA 

När den första omgångens intervjuer med alla författare var klara kunde 
jag se ett mönster. Något förenklat fanns och finns det tre sorters läroboks
författare i historia (även om alla på något sätt kan inordnas i kategorierna 
lärare/ didaktiker eller historiker/forskare). Det är först de som är forska
re/historiker men som i skrivandet verkat som didaktiker, sedan yrkesverk
samma lärare/didaktiker som skrivit läroböcker i historia och slutligen den 
som fungerat både som didaktiker och historiker. Under rubriken käll-
problem har jag tidigare redovisat de definitionerjag använt vid indelning
en i olika kategorier. 

Innan intervjuerna gjordes hade jag klargjort för de tre "typförfattarna", 
varför dessa intervjuer var nödvändiga och hur de skulle komma att an
vändas. Jag ska här närmare presentera en person från vardera kategorin. 

Historiker som didaktiker 

Som representant för kategorin historiker som i läroboksskrivandet också 
fungerat som didaktiker har jag som jag tidigare nämnt valt Gunnar T 
Westin. 

Intervjuerna med Gunnar Torvald Westin, som är hans fullständiga 
namn, gjordes i makarna Westins hem, en villa som de köpte när han blev 
professor i Stockholm. Villan ligger i Danderyd, en kommun som är känd 
för att ha många högavlönade invånare, låg kommunalskatt och en stabilt 
borgerlig väljarkår. 

Båda gångerna möttes jag vid dörren av professor Westin som bjöd mig 
att sitta ner i ett rum på nedre botten som av möbleringen att döma används 
både som TV-rum och läsrum. Den första intervjun gjordes i september 
1994 och kompletterande frågor ställdes per telefon i mars 1995. Den and
ra intervjun genomfördes i mars 1996 och under den intervjun, som tog 
mer än tre timmar, bjöds jag på kaffe med bröd. Atmosfären var vänlig och 
eftersom Westin är en god berättare kunde frågorna i allmänhet formuleras 

396 Hadenius, S, & Olsson, C-O, 1970 s 33 



mycket öppet och jag behövde bara då och då komma med följdfrågor. In
tervjuerna spelades in och avbrott gjordes endast vid byte av band. 

Westin började med att berätta om sina föräldrar som var tulluppbörds-
mannen Erik Westin och småskollärarinnan Maria Jönsson. De hade träf
fats första gången vid en kurs på Borgarskolan och sedan på Skansen när 
Maria var på skolresa med en klass från Hjortshögsby i Mörarp där hon 
tjänstgjorde. Efter något år gifte de sig och bosatte sig på Mems tullstation 
utanför Söderköping. Gunnar blev det tredje av fyra barn i familjen. Han 
föddes den 29 oktober 1911. 

Pappan hade växt upp i Sandhamn och "följde traditionen inom familjen 
på så sätt att han sökte sig till Tullverket". Mamman, som var av en "rätt 
välbärgad" bondesläkt från Tomelillatrakten, ville söderut och när pappan 
fick en tulltjänst i Landskrona så flyttade familjen dit. 

1914 befann vi oss i Landskrona (...) jag tror att mamma ärvt lite pengar efter sina 
föräldrar eller hur det nu var, i vart fall så kunde de köpa ett hus i Landskrona, inget 
litet hus, det var faktiskt ganska stort med sex lägenheter, låg väldigt trevligt, men 
huset i sig var lite egenartat byggt för det var (...) en fantasirik byggmästare som hade 
byggt det, så han hade byggt det med utsprång och såna här saker på taket och in
dragna fönster och så vidare så att det var min stackars far (.. .) (som) fick erfara att 
det här med plåt och läckande plåtar på taket det var någonting som följde varje hus
ägare i spåren.397 

Men tack vare huset fick familjen lite extra pengar. De arrenderade också 
en kolonilott som gav ett tillskott av bär, potatis, morötter m m. Familjen 
bodde först i en mindre lägenhet, 2 r o k, men flyttade senare till en större 
och vacker lägenhet högst upp i huset. Något hembiträde anställdes inte 
utan "pappa hjälpte mamma väldigt mycket så att den här modellen med 
mjukispappor och sånt det var ganska naturligt för hans del (—) vi skulle 
ju ha städningen utav trapphuset och sånt och det gjorde då pappa och inte 
mamma". Barnen började rätt snart att hjälpa till med matlagning därför att 
"pappa var förbjuden att göra det" och mamman var inte intresserad av det. 

Jag kommer mycket väl ihåg att (...) havregröten var ett A och O på den tiden och det 
tyckte väl många var en föraktlig föda, men det har ju visat sig att den har varit per
fekt i många hänseenden. Jag har tänkt på det när jag skrivit läroboken, att jag ibland 
(...) i de här kapitlen där jag har skrivit om vad folk hade och så vidare kanske ( an
vänt ) en del formuleringar som antyder att det här som numera heter baskost med 
olika cerealier och annat sånt (...) skulle vara på nåt sätt mindervärdigt, men det har 
det ju aldrig varit, för sjutton utan tvärtom (...) 98 

Detta är den första perspektiviseringen. Den är viktig för här säger Westin 
rakt ut att han ibland "skrivit in" delar av sin bakgrund och sitt liv i sina 

397 Intervju 2 med Westin s 1 
398 Ibid s 6 



läroböcker. Det är ett viktigt erkännande av "livshistoriens " betydelse 
även för det slags författarskap som läroboksskrivandet utgör. 

Han fortsätter med att berätta hur barnen tidigt lärde sig att ingripa och rö
ra om havregröten (när mamman inte gjorde det) så att gröten inte blev 
klimpig. Barnen fick dessutom tidigt lära sig att hjälpa till i trädgårdsarbe
te. På jobbet hade pappan 

det nog kämpigt (...) mycket besvär med en sådan man som gjorde allt vad han kunde 
för att fördystra hans liv (—) han ( pappan ) kompenserade sig på många olika sätt, 
för han gick in i Tullmannaförbundet (...) där avancerade han, han blev ombud för 
Landskronaavdelningen och representerade den vid ett antal såna här kongresser (—) 
I Lanternan (Tullmannaförbundets tidning) skrev då pappa åtskilliga artiklar om...ja, 
policyn som dom hade att försöka arbeta efter och framförallt då detta att dom som 
inte hade studentexamen eller någon sådan examen skulle kunna komma högre upp i 
befordringsväsendet än vad som var tänkt från början. Och han skrev faktiskt riktigt 
bra (..) med tanke på att dom ute på Sandhamn väl hade bara varannandagsundervis-
ning i skolan, så är det ju mirakulöst att han för det första hade en vacker handstil, för 
det andra kunde uttrycka sig på sitt modersmål och för det tredje kunde ha så utveck
lade resonemang som ibland var rätt avancerade faktiskt (...). I hemmet hade han på 
sitt skrivbord (...) två porträtt, det ena porträttet var Hjalmar Branting och det andra 
var Karl Staaf. 99 

Egentligen lämnar här Westin tre intressanta upplysningar om sin far. 1. 
Hans utbildning var bristfällig. Det är något som ska visa sig ha haft viss 
betydelse för sonens handlande i livet. 2. Trots kort skolgång var fadern en 
god skribent. Kanske är det bl a detta som sonen "ärvt" och använt sig av 
i sitt skrivande. 3. Vid sidan av det fackliga engagemanget fanns ett poli
tiskt intresse. Det ska senare visa sig att Westin har ett politiskt intresse 
som blir tydligt vid några tillfällen när han tar parti för svagare individer 
och grupper. 

Mamman som var småskollärare 

kunde vara till en väldig hjälp under tidigare skolperioder, alltså framöver mot real
skolan men sedan så släppte hon ju, men hon var alltid väldigt bra att ha och hon ha
de en klart optimistisk läggning och såg alltså möjligheter och tyckte att saker och 
ting kanske inte var så svåra som dom såg ut utan man skulle inte ta allting så väldigt 
allvarligt, medan pappa hade en viss benägenhet att dramatisera och utveckla allting 
till katastrofsituationer så att de två kompletterade varandra på det sättet faktiskt.400 

Westins äldsta syster var den första och den enda av barnen förutom Gun
nar som bedrev högre studier. När systern studerade vid Lunds universitet 
fick hon ekonomisk hjälp hemifrån så att hon var skuldfri när hon tog ma-
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gisterexamen i tyska, svenska och pedagogik. Senare kom hon att arbeta 
som redaktör på Allers Familjejournal. 

1930 tog Westin studenten i Landskrona och därefter gjorde han värn
plikten i väntan på vidare studier. Under vårterminen 1931 arbetade han 
som informator hos disponentfamiljen Weiler i Oskarström. Det var mam
man som, utan att hans vetskap, hade svarat på en annons. Perioden som 
informator betecknar Westin "som en mörk fläck i mitt pedagogiska för
flutna". 

På hösten samma år började han läsa historia för Lauritz Weibull i 
Lund.401 Att det blev historia berodde på att han var intresserad av ämnet, 
det hade varit ett intressant ämne redan i skolan, det fängslade honom på 
alla vis men ämnet var svårt och Weibull hade rykte om sig att vara krä
vande. Weibulls undervisning, en professorsföreläsning och ett seminari
um i veckan, gav dock studenterna en grundsyn i ämnet. Westin skrev en 
tvåbetygsuppsats om slaget vid Lund 1676. Han fick "spets" på betyget. 
Trebetygsuppsatsen handlade om Sten Sture den yngres utrikespolitik och 
den fick han mycket beröm för (uppsatsen renskrevs för övrigt av fadern). 
Westin fick liksom sin syster ekonomisk hjälp hemifrån och han klarade 
sig på 110 kronor i månaden. 

För docent Sture Bolin läste han den svenska statsförfattningens histo
riska utveckling två gånger i veckan i fem terminer. "Vi satt och skrev och 
skrev och skrev och skrev och skrev." Den kursen slutade utan tentamen 
för "luften gick ur" Bolin. Alla som deltagit i kursen från början till slut 
fick intyg. 

Nordiska språk var nästa ämne. Professorn hette Emil Olsson. Westin 
skrev en uppsats om lånord i svenskan. För övrigt liknade undervisningen 
mer den han mött på gymnasiet. Det fanns enligt Westin ingen vetenskap
lig problematik i undervisningen i nordiska språk och därför hade det varit 
lättare än historia att börja med. Olle Holmberg var vikarierande professor. 
För honom läste Westin litteraturhistoria men han minns inga föreläsning
ar. Seminarierna var "jätteförsamlingar" med ett femtiotal personer och en 
opponent. Men docent Valter Åkerlund föreläste "dels så engagerat och 
dels så systematiskt" (...) och på ett "metodiskt, målmedvetet och klart 
sätt" i nordiska språk. Den ordinarie professorn, Albert Nilsson, var lung
sjuk. För denne fick dock Westin göra 

en av dom tentamina som jag faktiskt kommer ihåg bäst, därför att han ( professor 
Nilsson ) låg då på en schäslong och vi började tala om Homeros och Odysséen och 
hur man tolkade olika uppfattningar om detta och (...) stilkonst och författarfrågan 
och allting annat sådant och sedan gick vi vidare framåt och slutade då med hans 
böcker om romantiken och det var mycket intressant på det sättet att man fick en 
inblick i hur en litteraturvetare utav hans skola hade attackerat di här sakerna och det 
var verkligen enastående.402 

401 Om sin tid i 1930-talets Lund har Westin skrivit i Under Lundagå rds kronor 1991 s 168-197. 
402 Intervju 2 med Westin s 15-16 



I magisterexamen 1935 ingick också ett betyg i pedagogik. Föreläsningar
na bröt enligt Westin mot alla pedagogiska regler och vid tentamen räckte 
det med kunskaper om boken "Minnet". 

När Westin blivit filosofie magister var frågan vad han skulle göra däref
ter och valet var inte svårt "för det här var 1935 och det var alltså i en 
ganska besvärlig period" och om han ville bli lärare fanns det endast korta
re vikariat och "det var man ju inte road utav så att jag beslöt att (...) se 
vad man kunde bli genom att pröva sina krafter på vetenskapliga uppgif
ter".403 

Därför började Westin delta i licentiatseminarier för Lauritz Weibull 
som vid den tidpunkten var intresserad av 1527 års riksdag i Västerås. I 
seminariet deltog endast en liten grupp studenter. 

Vi började med att läsa i Gustav Vasas registrato, det som kallades för framsättning-
arna och utgör propositionerna som lämnas till ständerna (...) först fick vi fastslå 
vilka ständer där fanns och det fanns också material om det i registraturen (... ). Och 
sen läste vi de här framsättningarna och sedan diskuterade vi dom, vad dom innehöll, 
vad gick dom ut på, vad var kontentan med dom och hur var det framställt och det 
kunde ta en tre-fyra seminarieomgångar och sedan fortsatte vi med att läsa adelns 
svar på kungens proposition och så fortsatte vi med borgerskapets svar och med bön
dernas svar och sen var det då en diskussion om hur dom här svaren förhöll sig till 
den kungliga propositionen och allt med materialet på bordet, va, hela tiden igenom, 
vi var inte färdiga på två terminer och först på den tredje terminen så böljade vi nal
kas (...) en sammanfattande syn på vad som var kungens avsikt och vad som var re
sultatet utav det hela och genom vilka metoder han hade kunnat nå fram till dom här 
resultaten (...) äntligen fick man följa en akademisk lärare i hans arbete från den 
första stunden när han satte sig ner för att gå igenom materialet och sedan hur han så 
att säga analyserade och bearbetade det materialet (—) det var kolossalt värdefullt 
och sen hade han ju en mycket utpräglad syn på historien som en maktkamp (...) 
mellan olika intressegrupper och intressenter och det var också viktigt, vi kom ju från 
en småborgerlig miljö och hade liksom inte stiftat bekantskap med dom stora krafter
na i samhällsutvecklingen och därför var det ju värdefullt att få det klarlagt.404 

I den första intervjun talar Westin om de senaste läroböckerna och hur 
han bl a försökt få fram "hur de härskande klassernas (...) grepp vuxit 
fram (...) men också att han velat lära eleverna "kunna se under och ige
nom det historiska skeendet (...) sätta in människan i ett större samman
hang'. Frågan handlade om vilken sorts kunskap han vill förmedla i läro
böckerna och då svarar han att han vill på olika sätt klarlägga kampen om 
makten i olika tider och samhällen. Det ligger nära till hands att tycka att 
det är Weibulls undervisning som satt sina spår i valet av perspektiv och 
historiesyn. "Lauritz Weibull gav ju oss en grundsyn när det gällde histo
risk vetenskap och metodik som varit avgörande " säger han vid ett tillfäl
le.405 

404 Ibid s 17-18 
405 Ibid s 12 
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1942 slutförde Westin sin licentiatexamen för Sture Bolin som efterträtt 
Weibull som professor när denne pensionerades 1938. Men Westin gick 
även på den andre docentens, Ingvar Andersson, seminarier därför att 
Westin tyckte att de var intressanta genom sitt ämnesval och vetenskapliga 
metodik. Vid sidan om studierna hade Westin arbetat som amanuens vid 
landsarkivet i Lund sedan 1938 och från 1942 till 1945 som l:e amanuens. 
I det arbetet fick han kunskaper om arkiv (många av den generationens 
historiker har erfarenhet av arbete i arkiv) men han lärde sig också hur ett 
ämbetsverk fungerar och hur en ämbetsman skulle vara. Eftersom det var 
krigstid inkallades han dessutom då och då till militärtjänst. 

År 1945 gifte han sig med sjuksköterskan Brita Erwe. Året därpå dispu
terade han för filosofie doktorsexamen på avhandlingen Historieskrivaren 
Olaus Petri. Svenska krönikans källor och krönikeskrivarens metod. 
Den var svår att skriva menar Westin för något motsvarande hade inte 
skrivits och Bolin kunde inte ge honom handledning. "Han såg bara trött ut 
när jag kom och lämnade delar utav avhandlingen." Sommaren 1946 var 
inte ekonomin den bästa och familjen tvingades leva på pengar som han 
lånat från Lunds studentkårs kreditkassa. Sedan kom "Erlanders reform" 
som gjorde "att docentkåren fick (...) ett lyft både lönemässigt och socialt". 

Fram till 1957 var Westin docent i historia vid Lunds universitet. Sam
tidigt var han 1947-52 timlärare vid Spyken, en privatskola i Lund, där han 
redan andra året fick ta ansvar för en grupp som skulle klara studentexa
men på två år. "Studiegången var ju krävande och lärorik." 

Timlärartjänsten vid privatskolan i Lund där kurserna lästes mycket kon
centrerat gav Westin en träning i att strukturera och att sammanfatta en 
gymnasiekurs, en färdighet som bör ha kommit väl till pass när han senare 
började skriva läroböcker. 

1954-55 var han lektor vid kommunala gymnasiet i Ängelholm. Åren 
1955-57 hade han en lektorstjänst vid S:t Petri realskola och gymnasium i 
Malmö. Där trivdes inte Westin för skolans rektor gick in för att spara 
pengar och "lärarna skulle tjänstgöra det mesta möjliga". Docentperioden 
däremot var 

en personligen och på andra sätt för familjen lycklig period. Vi skaffade hus i Lund 
och det låg mitt i det centrala Lund och vi fick våra tre flickor och det artade sig väl 
på många sätt och vi hade väl inga familjeproblem. Det som inträffar i livet, att ens 
föräldrar gick bort, det är sådant som man inte kan göra någonting åt utan det får man 
leva med. Men inga hårda törnar förrän jag kom in i den här konkurrenssituationen 
när det gällde professurerna (...)406 

406 Ibid s 27 



I Uppsala ledigförklarades först en professur som Sven A Nilsson fick. 
Westin sökte inte den tjänsten utan en som ledigförklarades något år sena
re. Den gick till Sten Carlsson fastän två sakkunniga förordade Westin och 
endast en förordade Sten Carlsson. Westin tror att det bl a berodde på att 
han och Sven A Nilsson, som då redan arbetade som professor i Uppsala, 
hade "samma metodiska inriktning. Vi var så kallade Weibullare och man 
hade redan fatt en Weibullare, en duktig sådan, nu kanske det var, kunde 
vara nyttigt och ha en som representerade en annan metodisk inriktning". 
Men när det blev en professur ledig i Stockholm var det Westin som an
sågs mest meriterad för den tjänsten. "Men det var en hård batalj, tyvärr, 
och det var en besvärlig tid och hård tid på det sättet att den var så fylld ut
av sådana saker i det akademiska livet som inte är särskilt trevliga." 07 

Westin fick emellertid tjänsten som professor i historia i Stockholm och 
den hade han i mer än tjugo år, från 1 januari 1958 till 30 juni 1978, då han 
gick i pension. Situationen i Stockholm var mycket annorlunda jämfört 
med vad han var van vid från universitetet i Lund. Varken organisationen 
eller lokalfrågorna var ordnade på ett tillfredsställande sätt. Westin hade 
under en tid inget eget arbetsrum trots att han var professor och för att be
lysa svårigheterna lekte han med tanken på att sätta upp ett anslag: 
"professor Westin träffas mellan andra och tredje stolpraden, tredje vå
ningen i forskarkorridoren". 

Under den tid han arbetade i Stockholm skedde många utbildningsre
former. Nya förslag kom och utlåtande skulle skrivas och där var han alltid 
med i egenskap av prefekt eller dekanus.408 Vid många tillfallen skrevs ut
låtanden i s amarbete med litteraturvetaren Inge Jonsson som var något av 
en ständig sekreterare i sådana sammanhang. 

I Westins liv har folkbildning i vid bemärkelse spelat en stor roll. Han 
såg i Lund hur akademiker åkte till mindre samhällen och byar och 
"bondföreläste" i en mängd olika ämnen. "Lund och Skåne är ju (...) ett 
tättbefolkat område, så att det var lätt att fara så här (...) om man gav sig 
norrut så kom man till Eslöv och sen kom man till Höör och så kom man 
till Hässleholm" och han minns hur en del professorer etablerade sig som 
föreläsningsproffs. Han ger som exempel en professor i religionshistoria 
som blev ryktbar därför att han köpte en gammal Ford som han åkte runt 
med och höll föreläsningar. På en söndag kunde denne man avverka tre, 
fyra sådana föreläsningar. Det fanns i Lund, menar Westin, en föreställning 
om att akademikerna inte enbart skulle ägna sig åt akademisk undervisning 
utan även folkbildning. När han blev tillfrågad om han ville vara ordföran
de i Kursverksamheten i Lund tackade han därför ja. 

407 Ibid s 30. Westin har inte varit rä dd för att ta en konflikt när han funnit det nödvändigt. Ett exempel var när 
han protesterade mot att Gottfrid Karlsson, som han haft en vetenskaplig polemik med, utsetts till sakkunnig vid 
professorstillsättningen i Stockholm. Ett annat exempel var när han drev igenom inrättandet av en historisk insti
tution vid humanistiska fakulteten. 
408 Westin var prefekt för historiska institutionen 1962-69, dekanus i humanistiska fakulteten och historiska filo
sofiska sektionen 1969-78. Hellstrand, A, 1987 s 86 
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Det tilltalade mig. Och sedan låg det väl också bakom, jag vet inte hur jag ska säga, 
men om du tänker på min pappa som hade en sån där bakgrund med en otillräcklig 
grundutbildning som han sedan fick lov att fylla på vartefter genom att gå på kurser 
och det behov man hade sett att han hade i skilda sammanhang på en vidareutbild
ning i språkligt och i annat avseende, så kunde man ju inbilla sig att man skulle kun
na göra en insats (...) Så det var en hel del sådana faktorer, väl både medvetna och 
omedvetna som gjorde att jag började med detta.409 

Det är alltså faderns strävan efter ökad kunskap för att klara sitt arbete 
och sina fackliga uppdrag i kombination med moderns bildningsarbete, 
som han nämner i annat sammanhang, som legat till grund för hans folk
bildningsintresse. 

Först och mest omfattande har engagemanget i Kursverksamheten varit. 
Han var ordförande i Lund i tio år, ledamot av styrelsen i Stockholm i 25 
år, i riksstyrelsen från 1947 till 1995 samt ordförande i Folkuniversitetssty
relsen i mer än 16 år. Därtill kommer att han har varit med i styrelsen för 
Visingsö folkhögskola Braheskolan sedan 1972. 

Det är också som ett led i folkbildningsarbetet som jag ser hans läroboks
skrivande och Westin medger på en direkt fråga att det nog går en linje i 
hans liv från hans fars fortbildningssträvanden och hans eget bildningsar
bete i bl a Kursverksamheten fram till läroboksskrivandet. Den uppgiften 
är korrekt. Men av detta kan jag inte dra den slutsatsen att Westin skrivit 
läroböcker för att hans far hade en bristande grundutbildning, även om 
det medvetet eller omedvetet kan ha haft en viss betydelse. Längre än så 
vill jag inte gå i detta fall. 

Den första läroboken var symptomatiskt nog en kursbok i historia (eller en 
historiekurs med många brev) för Hermods. Den skrev han under 1950-
talet då korrespondensundervisningen inte ännu fått konkurrens från en 
allmän grundskola och kommunal vuxenutbildning. Efter denna historie
kurs skrev han under 1960-talet en historiebok för mellanstadiet och däref
ter var han medförfattare i Fyra epoker och Två sekel på 1960- och 1970-
talet och som jag tidigare nämnt huvudförfattare till Människans historia. 
Den boken är mycket omfattande och har krävt en stor arbetsinsats som 
han genomförde långt efter sin pensionering. Utöver detta har han författat 
en rad skrifter.410 

409 Intervju 2 med Westin s 33 
410 Hellstrand, A, 1987 s 86 anger följande skrifter: Riksföreståndaren och makten. Politiska utvecklingslinjer i 
Sverige 1512-1517 ( 1957). Det medeltida Sverige. 1 Uppland. 1 Norra Roden ( tillsammans med andra, 197 2 
).Det medeltida Sverige. 1 Uppland. 3 Tiundaland ( Bälinge , Norunda, Rasbo ) (tillsammans med andra, 1 982).-
Braheskolan under fyra sekel. En minnesskrift (redaktör och medarbetare, 1980) .- Idéer som burit frukt. 50 år 
med Kursverksamheten vid Stockholms universitet ( redaktör och medarbetare, 1983 ).- Tidskriftsuppsatser. 



Alla dessa arbetsuppgifter, varav flera löpt samtidigt, måste ha krävt 
mycket arbete och det förklarar Westin med att han tidigt, redan i barn
domens trädgårdsland, fick lära sig att man skulle arbeta. Vid ett tillfälle 
säger han till och med om sin tid vid Stockholms universitet att "jag fick ta 
hand om det som var förenat med arbete och jag tyckte det var roligt 
Han menar också att han lärde sig ta beslut och ta ansvar för ett beslut 
och "i den pratiga värld som universiteten ibland är var det här faktiskt 
någonting viktigt För mig framträder här en bild av en person som 
tyckte om att få någonting gjort och som vågade stå för vad han gjort. 

Han berättar t ex hur hans far ogillat att han underlättat jordgubbsplockan-
det genom att han skaffat sig en pali att sitta på. Fadern ansåg att "hela 
proceduren (...) försimplades (...) det gillade han inte". Plockningen skulle 
ske med viss möda.411 

Trots allt arbete och alla uppdrag tackade han ja till att skriva läroböcker 
när han blev tillfrågad. På frågan vad som varit det sämsta med läroboks-
författandet säger han att det tar tid. "Jag har alltid (...) kommit i tidsnöd." 
När jag frågar om det gett något positivt förutom en extra inkomst svarar 
han först nej, men ändrar sig sedan och säger att " om man lyckas skriva en 
bok som ändå blir läst och blir uppskattad på olika grunder, så (...) det är 
en prestation och det skänker en allmän tillfredsställelse och samverkan 
med dom andra (—) som var givande".412 Han berättar också med glädje 
om sin mellanstadiebok i historia som blev vald till årets bok i Täby och 
därigenom blev en bok som eleverna fick som gåva av kommunen. 

När det gäller Människans historia är han kritisk på två punkter. Han är 
inte belåten med att texten sattes i t re spalter. Han menar att dels förlorar 
eleverna möjligheten att anteckna i marginalen dels får inte författarna till
gång till ett utrymme som är väl lämpat för att rymma notiser, gärna av 
"anekdotisk prägel". Den andra punkten som han kritiserar i sin egen bok 
är att illustrationsmaterialet är för snålt tilltaget och att illustrationerna inte 
var valda gemensamt och i så god tid att han som författare kunde ta hän
syn till dem när han skrev texten. 

För övrigt lyfter han fram den didaktiska vad-frågan när han säger att 
urvalsproblematiken är en av de svåraste frågorna som måste lösas när man 
ska skriva läroböcker. Men han talar också om hur-frågan när han säger att 
det är svårt att avgöra hur mycket man kan sammanfatta och förenkla i en 
lärobok. Lite självkritiskt säger han att han haft en "svårighet eftersom jag 
så att säga har haft de gamla, jag vill inte kalla det för lärdomskraven, men 
jag har haft dom gamla kunskapskraven alldeles för starkt (...) i min före
ställningsvärld så jag har haft svårt att släppa saker och ting (—) ( för ) en 
människa med min kunskapsbakgrund och så vidare är det svårt". 

411 Intervju 2 med Westin s 5 
412 Ibid s 38 och 40. 



Han fortsätter med att säga att man kan förenkla saker och ting men att 
man då kanske gör det utifrån en kunskapsbas som eleverna inte alls har 
och då blir det svårt. 

Hur skulle han ha skrivit en historielärobok om han hade fått skriva den 
helt fritt (utan tanke på statens granskning, förlag, medförfattare och 
"marknaden")? 

Det är tre delar i historieskrivandet som han pekar på. Det första är det 
som hänt före cirka 1800. Det menar han att man kan sammanfatta i form 
av allmänna bilder där man framhävde det som dominerat och visa hur 
denna kultur gick ut över Europa och Sverige. Han skulle också vilja hålla 
fram det som är så märkligt med de nordiska länderna, att de etableras så 
tidigt med en sammansättning och en struktur som aldrig ifrågasätts. "Här 
skjuter inte jämtarna på hälsingarna och upplänningar skjuter inte på 
stockholmare (...) så skulle man kunna ta fram sådana grejer." 

Det andra är att han skulle skriva utförligare om tiden från omkring 
1800 för det är ju från den tiden och fram till nu "som vi har (...) en euro
pabild och europeiska förhållanden som lever vidare (...) det är den linjen 
som man då skulle vilja etablera (...) detta att fa folk att förstå att den tid 
dom lever i har ett föregående som har varit betydelsefullt för (...) åtskilligt 
som sker i den tiden". 

Det tredje är säger han att "jag skulle nog ha skrivit mer om själva sam
hällsstrukturen och berättat om hur folk levde i vissa perioder och vilka 
som var förutsättningarna för deras levnadsförhållanden, men samtidigt 
skulle jag velat ta fram (...) vilka faktorer var det som så att säga verkade 
för en förändring för ingenting är ju statiskt". 

I slutet av intervjun frågar jag honom om det är någonting som jag inte 
frågat om men som jag borde ha frågat. Då vill han framhålla två perioder i 
sitt liv. 

Den ena perioden är krisen ("den politiska, sociala och i någon mån den 
kulturella") på 1930-talet som han upplevde mycket starkt och han köpte 
och läste många av de nya svenska författarna som Artur Lundkvist, Harry 
Martinson m fl. 

Den andra perioden är beredskapstiden och erfarenheterna därifrån. Då 
såg han dels hur människor växte när de fick förtroende dels att det ganska 
snabbt uppstod en byråkrati i krigsmakten som förtog mycket av kreativite
ten och möjligheterna för folk att "växa" med uppgifterna. 

Didaktiker som historiker 

Som jag tidigare nämnt valde jag Bengt Åke Häger som representant för 
gruppen didaktiker som i läroboksskrivandet verkat som historiker. 

Den första intervjun gjordes per telefon i december 1994 och den andra i 
hans lägenhet i utkanten av Lund i april 1996. Båda gångerna bemöttes jag 
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välvilligt och intresserat. Intervjun i Hägers hem skedde i vardagsrummet 
och hade i långa stycken mer karaktär av ett samtal än en utfrågning. Efter 
en tids samtal bjöds jag på cider och kakor och han visade mig också en 
del av de läroböcker som vi pratat om. 

Bengt Åke Häger är född i Malmö 1927. Han berättar att båda föräldrar
na var banktjänstemän men modern var tvungen att sluta arbeta på banken 
när de gifte sig. Fadern hade växt upp i Stockholm och räknade sig som 
stockholmare medan modern var malmöbo. Häger har, som han uttrycker 
det, också "i viss mån invandrarbakgrund" eftersom mormors far och far
farsfar kom från Tyskland. 

Föräldrarna var måna om att han skulle få en bra utbildning och därför 
gick han inte i folkskolan utan i en liten privatskola som kallades och nu
mera heter Bladins. Detta innebar en "extrakostnad som inte (...) var för
sumbar" för familjen men Bengt Åke var enda barnet och därför klarade 
familjen av detta. Efter privatskolan blev det Högre Allmänna Läroverket 
för gossar fram till 1946 då han tog studentexamen på fyraåriga latinlinjen. 
Somrarna tillbringade familjen i en liten egen stuga i Höllviken. 

Historieintresset väcktes tidigt av ett krig och Grimbergs historieböcker 
som familjen hade vissa delar av 

Den historiska, samtidshistoriska händelse som jag allra först engagerade mig i det 
var det italienska-abessinska kriget 1935-36, då var jag åtta, nio år (...) jag läste i 
tidningen om detta, jag följde med och det är namn på etiopiska orter och till och 
med personligheter från den tiden som har följt mig genom åren och jag fick ett in
tresse för den delen av världen också. 
Vi hade fram till ungefar 1800 ( av Grimbergs böcker ) nånting sånt (...) kanske till 
och med lite längre (...) jag läste det väldigt flitigt som pojke och jag tror att det var 
där som mitt historieintresse grundlades (—).413 

Från realskolan minns han ingen lärare som betydde något särskilt men i 
gymnasiet hade han först en lärare som hette Rodenstam i antikens historia 
och den delen av historien fascinerade Häger. De tre sista åren hade han en 
"ganska konservativ person" som hette Evers som historielärare och han 
var mycket krävande och "såg historien som en intellektuell övning och 
(...) det var inte mycket av anekdotberättande och färgstarka saker utan det 
var samband (...) att förstå sammanhangen och sånt och rätt mycket inriktat 
på detaljer (—) det var alltså inte Grimberg utan snarare motsatsen".414 

Efter studenten läste Häger nordiska språk i Lund ett år innan det var 
dags för militärtjänst. Den bestod först av några veckors stabstjänst i 
Stockholm och därefter expeditionsarbete på Lv 4 i Malmö. Sedan åkte 
han tillbaka till Lund för att fortsätta sina studier. "Jag läste litteraturhisto
ria och historia för det var ju svenska och historia jag var inriktad på och 
(...) så skrev jag en uppsats om finska vinterkriget (...) och det är klart att 

Intervju 2 med Häger s 6 
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den har jag ju haft viss nytta av i framtiden, dels har jag i (...) i Teman till 
historien (...) ett stycke om (...) Finland under andra världskriget och sen 
har jag nu skrivit artikeln om finska vinterkriget i Nationalencyklopedin 
(...) jag har ju alltid haft ett intresse for allt som rör andra världskriget (det) 
(...) sammanföll ju i stort sett med mina tonår." Häger berättar hur starkt 
han upplevde det kriget och att det tyska anfallet på Danmark och Norge 
sammanföll med hans mors femtioårsdag och att han under en kortare tid 
evakuerades till sin farmor i Jönköping. 

Det är klart att (...) vi ( hade ) kriget inpå oss i Malmö (...) det var ju ständiga över
flygningar, särskilt di sista krigsåren och luftvärnseld på nätterna och det gick ju ner 
vissa dagar (...) 43-44 så gick det ju ner tjuge amerikanska flygande fästningar på 
Bulltofta flygfält under loppet av ett par dar (...) jag var väldigt intresserad, jag minns 
att jag önskade Arvid Fredborgs (...) bok Bakom stålvallen (...) i julklapp av min far 
(...) så satt (jag) och läste den julen 43 och ja, sen kom ju detta med att när det kom 
koncentrationslägerfångar till Malmö (...) omedelbart före krigsslutet kom dom och 
efteråt också (...) jag har ju alltså bevarat ett väldigt starkt intresse för allt som rör 
andra världskrigets historia sedan dess, det har jag gjort (—) när man sen (...) talar i 
min generation om kriget så är det ju andra världskriget man menar (...) efteråt så 
inser jag ju hur djupt engagerad jag var i det på det viset att jag följde med väldigt 
mycket och det är ... naturligtvis så var man ju medveten om att u tgången utav den 
här kraftmätningen var utav väldigt stor betydelse för en själv.415 

Här är det värt att notera att det hos honom, vid sidan om skolans under
visning, väcks ett historieintresse som senare växer ut till det man i dag 
kallar historiemedvetande. Det är dagstidningarnas berättelser som först 
får den åttaårige pojken att upptäcka världen och ett krig "i tiden ". Däref
ter är det Grimbergs berättande historieskildringar samt andra världskri
gets nästan dagliga konkreta påverkan på livet i Malmö som får detta in
tresse att växa och stabiliseras. Skolans bidrag till denna utveckling blir 
två lärare som på var sitt sätt gör ämnet tydligt och visar den blivande 
studenten att det är viktigt att kunna historia. 

Omedelbart efter militärtjänsten arbetade han extra på Hermods korres
pondensinstitut i Malmö. Han satt och rättade uppsatser för 300 kronor i 
månaden. Han hade tidigare tagit några kurser (bl a stödkurs i f ranska) på 
Hermods och han tyckte att kurserna var väldigt bra och i dag saknar han 
den roll korrespondensinstituten spelade och berömmer den bildningsin
sats som de gjort. Det var där, när han satt och rättade dessa uppsatser och 
läste kursbreven, som han för första gången fick tankar på att själv skriva 
"och då tändes den väl den där...tänkte det skulle vara roligt och sitta och 

415 Ibid s 6-7.1 brev daterat 18 febru ari 1997 påpekar Häger att ett brittiskt flygplan fällde tre bomber över cent
rala Malmö i oktober 19 40 men lyckligtvis föll bomberna ner i en park. I samma brev preciserar han antalet 
flygande fästningar som landade på Bulltofta till 32. 
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göra såna här kurser". Sommaren därpå var han betrodd att sitta i sitt hem 
och rätta uppsatser. Han fick en krona per uppsats.416 

Intresset för att skriva hade väckts och han började skriva kulturartiklar. 
Den första fick han in i dåvarande Aftontidningen och han hade troligen 
fatt skriva mer regelbundet i Sydsvenskan om han velat men han var för 
stolt för att utnyttja sin kontakt med chefredaktörens son och dessutom så 
delade han inte alls tidningens politiska uppfattning. Det blev i stället i Ar
betet som han kom att publicera sig och han var under en tid en av deras 
kulturskribenter. Det var också i Arbetet som han recenserade historie
böcker och en lärobok, Genom tiderna av bl a Gösta Lindeberg. "Det var 
bara en mycket liten artikel" men Häger menar att det ovanliga låg i att 
kulturredaktören uppmärksammat läroboken och ville ha en anmälan av 
den. Just den boken återkommer senare i olika sammanhang i Hägers liv. 

Ja, sen så kom jag att av olika anledningar., jag undervisade ju då lite grann (...) jag 
var ju väldigt tveksam om min framtid och så vad jag egentligen skulle göra (...) jag 
kom då med anledning utav detta att bedriva ganska (...) spridda akademiska studier 
så jag fick en väldigt bred grund. Jag tog både fil mag (1952) och en pol mag 
(1957).417 

Under studietiden hade han också undervisat till och från samtidigt som 
han skrev i Arbetet och i "vissa andra tidningar". "Provåret", som egentli
gen bara var en termin vid den tiden, gick han 1962 på Lunds Folkskole
seminarium. Där arbetade Lindeberg, som skrivit den lärobok Häger recen
serat. Häger fick bra kontakt med Lindeberg och återigen tänkte Häger att 
det skulle vara roligt att skriva en lärobok särskilt som tidningsskriverierna 
hade börjat kännas mindre viktiga. De gav dessutom inte så mycket eko
nomiskt. 

Strax därefter tog han tjänstledigt och "hoppade på ekonomisk historia 
för det låg nära till hands med tanke på den inriktning jag hade fått på min 
utbildning, men det var egentligen fel från den synpunkten att mitt intresse 
ju kanske inte var så väldigt ekonomiskt (...) jag gjorde det i alla fall". Li
centiatavhandling handlade om arbetslösheten i Malmö under mellan
krigstiden mot bakgrund av den samtidiga industriella utvecklingen i sta
den.418 

I samband med dessa studier ombads han också att tillsammans med en 
annan man skriva en övningsbok till Genom tiderna men samarbetet fun
gerade inte så han lämnade det uppdraget. I stället fick han lust att skriva 
en egen bok i det då relativt nya ämnet samhällskunskap. Han skrev en 
disposition till en lärobok och ett provkapitel som han sände till AVCarl-
sons Bokförlag i Stockholm. Varför han skickade sitt material till just detta 

Intervju 2 med Häger s 8 
417 Ibid s 9 
418 Licentiatavhandlingen byggde han senare ut och publicerade i Malmö stads historia. Intervju 2 med Häger s 
29 
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förlag vet han inte men han fick genast ett väldigt positivt svar men det 
gällde inte en ny bok i samhällskunskap utan förlaget ville ha någon som 
omarbetade en av deras historieböcker för den grundskola som då skulle 
införas. Historieboken var skriven av bl a Wilhelm Tham som enligt Häger 
var styrelseordförande i bokförlaget och dessutom chef för Norstedts För
lag. Resultatet av den kontakten blev att Häger skrev en lärobok i historia 
för årskurs åtta och halva delen av läroboken för årskurs nio. Den andra 
halvan skrev Wilhelm Tham. 

Den man som Häger kom att samarbeta mest med på AVCarlsons Bok
förlag hette Yngve Berg. Han hade som Häger uttryckte det en ganska il-
lusionsfri attityd till lärare. "Om man satsar på lärarkonservatismen så sat
sar man aldrig fel" lär Yngve Berg ha sagt till Häger och de övningsblad 
till historieläroböckerna som Häger skrivit kommenterade han så här: 

Dom har bara ett fel (...) dom stimulerar eleverna till och ställa frågor och dom förut
sätter att läraren kan kursen (...) officiellt är det naturligtvis så (...) i verkligheten så 
ska dom (övningsbladen) göra det möjligt för läraren att ägna sig åt försäkringsagen
turen i lugn och ro.419 

Häger pekar på att detta kan uppfattas som lite cyniska reflektioner men 
han menar att det snarare var ett utslag av en gammal läroboksförfattares 
och luttrad redaktörs stillsamma humor. 

Häger berättar också att han fick sig anförtrott "att det förekom att (...) 
man av någon anledning satte ett annat namn (än den verklige författarens) 
på omslaget. Där fanns stimuleringshäften till exempel som i verkligheten 
Yngve Berg hade gjort men där stod ett annat författarnamn". Ett skäl till 
ett sådant förfarande kan vara, uppger Häger, att den som skrivit läroboken 
inte hann med att skriva övningsuppgifterna till grundboken och det ansågs 
vara en fordel om det stod samma namn på alla böcker i sam ma läroboks
paket särskilt om huvudförfattaren hade ett "säljande namn". Häger lyfter 
också fram en annan tänkbar förklaring. Förfaringssättet kunde bero på att 
en författare var bunden av kontrakt till ett förlag och om han ville skriva 
för ett annat förlag än det han hade kontrakt med så kunde han inte göra 
detta under sitt eget namn. "Jag fick intrycket att det förekom såna sa
ker."420 

På omslaget till Hägers egna läroböcker på AVCarlsons Bokförlag stod 
Thams namn på båda böckerna trots att Häger ensam skrivit läroboken för 
årskurs åtta. Men Häger drev igenom att det inne i boken för årskurs åtta 
står att denna bok är skriven av Bengt Åke Häger och att det i boken för 
årskurs nio står vilka delar som Häger respektive Tham har skrivit.421 

419 Ibid s 11 
420 Ibid s 14 
421 Ibid s 15. Häger berättar en historia som han hört men inte vet om det endast ä r en anekdot eller om den byg
ger på en verklig händelse. Historien handlar om en ny läroboksförfattare som föreslagit en välkänd och etablerad 
författare ett .samarbete. Då skulle den etablerade författaren ha sagt att han inte ville skriva något men att han 



Här tar Häger upp frågan om författarnamnen på läroböckerna. Vad är 
det som avgör vem som står som författare? Vem har skrivit vad i läro
böckerna? Han pekar i det egna exemplet på ett tillfälle där en väletable
rad läroboksförfattare också fått sitt namn på omslaget trots att han inte 
skrivit något i boken. Häger redogör dessutom för historier han hört under 
sin tid som läroboksförfattare. Bland de tretton läroboksförfattare som jag 
intervjuat som författare till de sju läroböcker som ingår i denna gransk-
ning finns det en välkänd författare som uppger att han inte skrivit någon
ting i läroboken trots att hans namn står på omslaget. Han säger sig 
dessutom inte ha fått någon ersättning från förlaget. 

Ernst Söderlund berättade i min första intervju med honom om ett fall 
där en av de två som stod som författare inte skrivit någonting i boken men 
"det ansågs nyttigt för försäljningen " att båda namnen fanns med på om
slaget. Söderlund säger dessutom att ett av hans första läroboksuppdrag 
var att genom sitt namn "avnazifiera " en etablerad författare vars namn 
råkat i vanrykte på grund av dennes nazistiska sympatier.422 

Det går dock inte att utan vidare forskning fastställa hur pass vanligt 
det var (och är) med "spökskrivare^(redaktörer eller nya läroboksförfat
tare) som gjort mer eller mindre stora delar av ett lärobokspaket utan att 
de finns med bland de uppgivna författarnamnen. 

Hägers samarbete med AVCarlsons fungerade bra men så råkade han ut för 
det han själv kallar för "turbulensen" i förlagsvärlden, dvs att flera mindre 
förlag såldes, bland dem AVCarlssons. Detta medförde att ett projekt med 
områdesböcker som Häger påbörjat på Carlsons förlag inte passade in i de 
nya ägarnas planering. Det hela slutade med att en del av hans redan fär
digskrivna manus publicerades i små häften och Häger fick en engångser
sättning för sitt arbete. Men projektet lades ner. Av detta drog han den lär
domen att det borde vara bättre att skriva för ett förlag som fanns på när
mare håll. Samtidigt "omdanades Hermods ( i Malmö ) till ett läromedels
förlag. (...) till Liber". Det nya malmöbaserade förlaget påbörjade ett stort 
SO-projekt med många påkostade områdesböcker. Häger var tveksam till 
det lönsamma i projektet men han engagerade sig i alla fall.423 Snart skar 
det sig dock mellan redaktörerna och Häger. Det här var 

vid slutet av 60-talet och vänstervågen och då satt där unga radikala redaktörer och 
dom var inte roliga att samarbeta med (...) dom petade ju i manuskripten och dels så 
gjorde dom ju vad jag uppfattade som politiskt betingade ändringar och dels så gjor
de dom (...) språkliga ändringar som innebar språkfel, dom förde in både sakfel och 
språkfel i manuskripten och jag blev ju förbannad (...) jag ville inte att forna kollegor 

kunde läsa igenom vad den unge författaren skrivit och om det var tillräckligt bra så skulle den nye författaren, 
mot en viss procentuell ersättning per försåld bok, få sätta dit den etablerades namn på läroboken. 
422 Intervju 1 med Söderlund s 2 
423 Det här är ett exempel på att läroboksförfattare byter förlag. Bland de som medverkar i den här undersökning
en verkar det inte ha varit vanligt. 
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ska undra vad som tagit åt mig. Kan jag inte mitt ämne, kan jag inte skriva, kan jag 
inte svenska? Och det var dom väldigt oförstående för (...) jag fick det intrycket utav 
vad dom sa att di flesta författare levererade råmanuskript som sen personalen på 
förlaget fick sitta och bearbeta (—) det har liksom aldrig varit min melodi för att jag 
vill att det som (...) publiceras i mitt namn ska bära min prägel424 

Häger ger som exempel på de svårigheter han mötte att han inte kunde ta 
med en anekdot om Napoleon för "det var fult". Anekdoten handlar om ett 
samtal mellan Metternich och Napoleon. Metternich försöker fa Napoleon 
att sluta kriga med motiveringen att det skulle spara en massa människoliv. 
Då ska Napoleon, enligt Häger, ha svarat ungefär så här: "Vad betyder tre 
miljoner människoliv? Ni är inte soldat, vad tror ni tre miljoner människo
liv betyder för mig?" Den här anekdoten ville Häger ha med inte för att 
förhärliga Napoleon utan för att illustrera ett tänkesätt. "Vad är det här för 
en människa, vad är det här för ett tänkesätt? Och det är nånting som kan 
samla eleverna till ett samtal." Häger säger vidare att "den här vänsteris-
men, det har jag upplevt som någonting fullständigt avskyvärt (...) jag sa 
det (till redaktörerna) att vad ska vi med historieböcker till, det räckte ju 
med att vi hade en bok, där det på varenda sida stod så här: Att leva i 
gamla tider var ett helvete".425 

Det är tydligt att Häger är och har varit en noggrann läromedelsförfattare 
som känner yrkesstolthet och att han i den här kontakten med redaktörer
na känt sig kränkt därför att de inte respekterat hans yrkeskunnande. Men 
han är inte den ende författare som kommit på kollisionskurs med förlags
folk. Olika "kollisionstillfällen " ligger inbyggda i själva uppgiften som lä
roboksförfattare. Enbart svaren på de didaktiska huvudfrågorna (vad ska 
läroboken innehålla? varför ska vi ha med detta och inte det där? hur ska 
vi utforma boken?) rymmer många tillfällen till menings skiljaktigheter. 
Flera av läroboksförfattarna har gett sådana exempel. Den strid som här 
skildrats är också en strid mellan personer med olika grundvärderingar. 
Det var inte minst de politiska värderingarna som skilde dem åt. 

Häger säger också vid några tillfällen att han "varit lite före " många 
andra författare i det att han velat skildra de kommunistiska övergreppen i 
Stalins Sovjet och Maos Kina som lika avskyvärda som de nazistiska i 
Hitlers Tyskland. För det råkade han i en strid med en av Läroboksnämn
dens granskare. Den konflikten skildrade jag vid redovisningen av den 
första intervjuomgången. 

424 Intervju 2 med Häger s 19. Senare preciserar Häger sig och menar att konfliken med Liber gälld "en så ele
mentär princip som att att en författare inte skall behöva stå för sådant som han inte själv har godkänt". Brev 
1997-02-18 
425 Intervju 2 med Häger s 27 
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Överhuvud taget har Häger velat skriva friare än vad han gjort. Det sämsta 
med läroboksförfattandet, enligt Häger, har varit ofriheten och den menar 
han beror på tre saker: 
Det första är läroboksgranskningen. "Läroboksnämndens blotta existens 
kändes ju som en mycket hämmande faktor för mig (...) man visste ju och 
så hörde man ju så många historier."426 

Det andra är att "jag tidvis har haft och göra med redaktörer som jag inte 
uppfattat som kompetenta och kreativa, då tänker jag närmast på det här 
med Hermods Liber". 

Det tredje är att "man hela tiden kämpar mot utrymmet. Det är så mycket 
man skulle vilja säga som man inte far sagt".427 Han tar som exempel när 
han skrev Grepp om historien så skrev han i början tre gånger så mycket 
som det fanns plats för. 

Hur hade hans läroböcker sett ut om han fatt skriva helt fritt? Han vet 
inte om det då blivit en lärobok. Det hade kanske blivit en populärveten
skaplig bok i stället, menar han, för att han hade troligen tagit med för 
mycket stoff för en lärobok. Dessutom hade han velat använda ett mer ny
anserat och levande språk. Han säger sig hela tiden ha hämmats av en läse
krets som har en begränsad språklig förmåga. Han tar exemplet när han 
ville skildra medeltidens elände i sin bok Genom tiderna. 

Alla dessa människor som hade spetälska och alla möjliga sjukdomar och konstighe
ter och då använda ordet krymplingar (...) det går inte, det vet dom inte vad krymp
ling är för någonting (...) alltså ska det då bli invalider, (det) vet dom inte heller, allt
så ska det bli handikappade och jag tycker det är sånt fruktansvärt stilbrott att i en 
text om medeltiden använda ordet handikappad. Allright om 10, 20, 30, 40, 50 år så 
är det kanske inte ett stilbrott, men jag (...) skulle vilja rädda den här gamla , väldigt 
(...) karaktäriserande uttrycket krymplingar därför att det ger must åt framställningen 
(...) man drivs hela tiden mot ett utslätat språk och det är klart att man kan ha ordlis
tor och man kan ha ordförklaringar och så men det ser ju inte heller trevligt ut att lusa 
ner texten med sådant (...) utan det blir lätt då att man undviker det som ger must och 
färg åt framställningen (—) (det) som i andra sammanhang skulle betraktas som en 
litterär kvalitet, att man har ett stort ordförråd, att man behärskar såna här termer, att 
man kan uttrycka sig på ett nyansrikt sätt och så vidare, det blir plötsligt en belast
ning här för att man har och göra med läsare som inte har den språkliga bakgrunden 
att dom kan förstå och uppfatta det (...) så att egentligen så har jag ju kanske ångrat 
lite att jag (...) inte tidigare försökte komma in på att skriva för vuxna (...) hade jag 
varit några decennier yngre så hade jag kommit in nu i en tid när man börjar uppskat
ta det här sättet och skriva historia på. 28 

På frågan om han mött någon annan svårighet som är specifik för läroboks
författare svarar han att det är klart att urvalsprincipen, den didaktiska vad
frågan är svår. Vad ska med och vad ska inte med? "Jag har ju väldigt svårt 
för att göra drastiska förkortningar av ett skeende där man så att säga hop

426 Intervju 2 med Häger s 20 
427 Ibid s 24 
428 Intervju 2 med Häger s 26-27 



par över väsentliga saker (...) det ska vara ett visst sammanhang." Att på ett 
begränsat utrymme fa ett sammanhang och ett sakinnehåll som också är le
vande och ändå kunna stanna upp och berätta en särskild episod, det har 
han upplevt som svårt. 

Men det är egentligen lusten att berätta, ett "uttrycksbehov" som drivit 
honom att skriva läroböcker. Han 

kände (...) också väldigt starkt detta att man når ut till väldigt många fler än man gör 
som lärare (...) så har man ju då nåra tiotal, ja det är kanske ett hundratal elever eller 
120 eller nåt sånt under året som man kommer i kontakt med. Som läromedelsförfat-
tare så når man ju ut till hundratusentals (—) att det bland dessa rimligtvis finns en 
del som haft utbyte utav det och som tagit intryck utav det, som fattat intresse för 
historien på grund utav detta. Jag vet inte vilka dom är, jag vet inte hur många dom 
är, men med tanke på dom upplagor som det har varit fråga om så måste det ju i alla 
fall ha varit en del, va och det händer ju nångång att man träffar folk som (...) säjer 
jaha, jaså är det du, jaså du som skrivit den här boken, den har jag kvar hemma fort
farande och tittar i ibland och så vidare.429 

Häger uttrycker här först hur läroboks granskningen gjorde honom till en 
tråkigare och mer hämmad författare som inte vågade blomma ut och be
rätta. Men läroboksnämnden var också en skapelse av sin tid. Demokratin 
var ganska ny i vårt land under läroboksnämndens första år och den hota
des i söder av det nazistiska Tyskland och i öster av det kommunistiska 
Sovjetunionen och under största delen av den period som Häger skrivit lä
roböcker präglades det politiska livet av "det kalla kriget Det är en 
händelse som ser ut som en tanke att granskningen av läromedel upphörde 
strax efter de genomgripande förändringarna i Östeuropa och Sovjet
unionens upplösning. Utvecklingen inom detta område har i huvudsak 
varit likartad i de övriga nordiska länderna (i Norge finns dock läroboks
granskning kvar). Läroböcker skulle så länge granskningen fanns vara 
objektiva enligt Skolöverstyrelsens kriterier och detta krymte åtminstone 
reellt ramarna för berättandet. I efterhand undrar han om han inte skulle 
ha försökt skriva populärvetenskpliga böcker för vuxna i stället men han 
säger inte att han helt skulle ha avstått från att skriva läroböcker. 

Han blir glad när han tänker på hur många elever det är som läst hans 
läroböcker. Han vet inte vilka de är men han säger att då och då händer 
det att någon kommer fram och pratar med honom om hans böcker. Om 
sitt skrivande säger han också att "jag når hundratusentals (elever) i 
stället för hundra med mina tankar. " Under de intervjuer och samtal som 
jag haft med läroboksförfattare har jag förstått att detta är ett vanligt sätt 
att tänka hos denna kår. Det är ett fåtal som fått stora inkomster av skri
vandet men glädjen att ha varit läst av många har de flesta läroboksförfat
tare kunnat dela. 

429 Ibid s 24 
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Det finns en bok som gett Häger erfarenheter dels som delägare i ett förlag 
dels som "monopolist" i ett annat land. Så här ligger det till. 
Göran Körner, en av redaktörerna på förlaget Studentlitteratur där Häger 
skrev Grepp om historien, slutade som redaktör och tog anställning som 
lärare. Vid sidan om arbetet som lärare startade Körner ett litet författarägt 
"källarförlag". Förlaget hette Dialogos. 

När förlaget efter en tid skulle ombildas till aktiebolag erbjöds Häger att 
dels gå in som delägare i detta aktiebolag dels skriva en högstadiebok. Han 
accepterade båda förslagen och blev en av de större delägarna och han 
skrev en högstadiebok i h istoria. Det var så som Följ med genom tiderna 
kom till. Boken "gick fantastiskt bra" och blev en överraskning för kon
kurrenterna. Körner slutade som lärare och förlaget växte. Häger övertala
des att omarbeta mellanstadieboken Genom tiderna. Häger var tveksam till 
att ta på sig det arbetet för han hade inte undervisat på mellanstadiet. Men 
han skrev och läroboken kom ut samma år som läroboksgranskningen 
upphörde. Därför vågade Häger som han säger "släppa loss" lite mer när 
han skrev. 

Men förlagets ekonomi sköttes inte och förlaget trädde i likvidation 
sommaren 1995 och likvidationen avslutades året därpå. Gleerups hade re
dan hösten 1994 köpt rätten till Följ med genom tiderna och Grepp om 
historien. Numera skriver han för Gleerups Förlag AB. Men den allmänna 
historiedelen av Följ med genom tiderna kom att säljas till Island där den 
fick namnet Samferda um söguna. "Det är (...) roligt att veta att där sitter 
en massa isländska barn och läser min bok och där är man väl, om jag har 
förstått saken rätt, monopolist (...) dom har inte råd och det är ett sånt litet 
språkområde."430 

När boken kom ut på Island blev det enligt Häger en debatt i Morgun-
blaöiö. Läroboken anklagades av en debattör för att vara "marxist
leninistisk propaganda från första sidan till den sista". (...) "När jag tänker 
på mina elever, dom som varit marxist-leninister, för jag har ju haft såna, 
dom skulle inte tro sina ögon om (...) dom fick läsa eller se någonting så
dant påstått att jag skrev marxist-leninistisk propaganda."431 

Jag har tidigare refererat till Hägers stora intresse för andra världskriget. 
När det gäller kriget i Väst- och Östeuropa framför han idén att kriget i 
väst ur Hitlers synpunkt var ett misstag. Hitler ville inte komma i konflikt 
med västmakterna utan i stället "vända Tysklands krafter (...) åt öster". 
Häger tror att detta inte uppmärksammats tillräckligt därför att 
"anglosaxiskt författarskap (...) vetenskapligt och populärvetenskapligt är 
så dominerande i Sverige och därför kommer så väldigt mycket litteratur 

430 Intervju 2 med Häger s 30 
431 Intervju 2 med Häger s 33. Häger tror att det kan vara det samhällshistoriska perspektivet som retat denne 
kulturskribent men han berättar att boken också fick en uppskattande anmälan. Häger noterar slutligen att utgiv
ningen av en ny lärobok i historia för grundskolans högsre klasser tydligen betraktades som en kulturhändelse på 
Island. Brev 1 997-02-18 
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om kriget och handla om Västeruropa och så lite om, eller förhållandevis 
lite om Östeuropa".432 

Häger är den av de granskade böckernas författare som i sin gymnasielä
robok procentuellt sett skrivit mest om historieskrivningens problem. När 
jag frågar honom om orsaken till detta säger han att "det skulle man ju gö
ra enligt alla läroplaner som har gällt under min lärartid (...) jag har alltid 
betraktat det som självklart (...) detta har jag ju tyckt vara viktigt (...) jag 
har ju upptäckt med mina egna elever ibland...ja, vilken kolartro dom har 
på läroböckerna". Han tar som exempel när han en gång visade ett mycket 
ursäktligt fel i en lärobok (man kan inte skriva en lärobok på 300 sidor 
utan fel säger han) för eleverna blev en del av dem väldigt förvånade över 
att det fanns fel. 

Häger har skrivit läroböcker för tre olika stadier och för många olika 
förlag. Ingetdera är särskilt vanligt. De flesta läromedelsförfattare skriver 
för ett eller två stadier och förlag. 433 Häger har till och med tagit ekono
miska risker genom att gå in som delägare i ett förlag. Sammantaget kan 
detta tolkas som en ovanlig förmåga och vilja att bli publicerad och att 
han dessutom har haft och har ett genuint intresse för skrivande i allmän
het och läromedelsproduktion i synnerhet. 

Han har precis som flera andra av författarna vågat ta strid för sitt sätt 
att se på historien och sina tankar om hur läroböcker ska se ut. Det stöder 
min tidigare framförda uppfattning att flera av dessa läroböcker varit i 
hög grad "privata " projekt i den meningen att författarnas inflytande och 
arbete med läroboken varit så stort att de ofta kan ha uppfattat boken som 
sin privata produkt där läroboksförfattaren förutom ett stort arbete också 
omedvetet lagt ner en del prestige. Om författaren uppfattat det som nöd
vändigt har han därför varit beredd att ta strid för sitt verk. 

Häger har också vävt in delar av sin uppväxt, sina studier och sina yr
keserfarenheter i sina läroböcker. Andra världskriget, som han upplevde 
så starkt under tonåren där hemma i Malmö, har han alltid skrivit mycket 
om. När det gäller själva krigshandlingarna säger han sig ha uppfattat det 
så att Östeuropa var det område som Hitler egentligen ville rikta strids
krafterna mot. Häger har också velat framhålla att Stalins brott var lika 
omfattande och hemska som Hitlers men att detta ibland i läroböcker för
ringats och tar som exempel en bildtext i en lärobok från 1962 till en bild 
av Stalin och två barn. I den bildtexten stod det att "Stalin likviderade 
analfabetismen men att han likviderade tjugo miljoner människor det stod 
där inte".434 

Intervju 2 med Häger s 35 
Häger har gett ut läroböcker på flera olika förlag som AVCarlsons, Esselte, Liber, Studentlitteratur och Glee

rups. 
43 Intervju 2 med Häger s 17 
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Delar av universitetsuppsatsen om finska vinterkriget finns också ofta med 
i hans läroböcker. Licentiatstudierna i ekonomisk historia har visat sig i 
läroböckerna genom att han lyft fram ekonomiska faktorer. Han säger 
själv att i Grepp om historien är det "rätt mycket ekonomisk och social 
historia " I Teman till historien, som är bredvidläsningsböcker till Grepp 
om historien, återkommer delar av hans avhandling i ett avsnitt om arbets
lösheten under mellankrigstiden. I den bok som han nu skriver på dyker 
mellankrigstidens arbetslöshet upp igen. 

Hans yrkeslivserfarenheter visar sig i arbetsuppgifter och dispositioner 
samt i hans beredvillighet och förmåga att skriva för alla stadier i både 
obligatoriska och frivilliga skolformer samt i hans kunskap om hur elever 
uppfattar läroböcker och den övertro de har på de fakta som där presente
ras. Hans följsamhet mot läroplanernas krav på att det skulle ingå avsnitt 
om historieskrivningens problem kan också tolkas som en följd av lång lä
rarerfarenhet med en vana att läsa olika styrdokument. 

Det kan slutligen upplevas som något av ett ödets ironi att Häger, när 
han gläds åt att ha fått en bok översatt till isländska, blir anklagad för att 
sprida marxist-lenistiskpropaganda. 

Både didaktiker och historiker 

Den tredje kategorin av läroboksförfattare har jag kategoriserat som både 
historiker och didaktiker. Även om en del av forskarna också under kortare 
perioder har haft anställning som lärare är det endast en av dem som har lä
rarutbildning och som under en lång följd av år arbetat vid gymnasium. 
Det är Ernst Söderlund. Hans yrkesliv kan något förenklat delas in i tjugo
årsperioder. Han var först gymnasieadjunkt och sedan professor i ekono
misk historia i ungefär tjugo år vardera. Dessutom verkade han som läro
boksförfattare i cirka två tjugoårsperioder med början 1931. Som läroboks
författare får han i den här undersökningen representera 1950-talet efter
som hans Medeltidens och nya tidens historia utkom i slutet av det årtion
det och flera av hans tidigare läroböcker såldes vid denna tid i stora uppla
gor. 

Intervjuerna med Söderlund gjordes i hans hem i centrala Mariefred där 
makarna bott i mer än trettio år. Söderlund mötte mig vid ytterdörren och 
vi gick till hans arbetsrum en trappa upp. Den första intervjun gjordes i no
vember 1994 och några kompletterande frågor till den intervjun ställdes 
per telefon i mars 1995. Den andra intervjun genomfördes ett år senare. 
Vid det senare tillfället var Söderlund fyllda 93 år. 

Att även Söderlund är en van berättare märktes direkt för samtalet flöt 
bra och det behövdes inte många kompletterande frågor. Vid ett par tillfal
len bad han mig stänga av bandspelaren när han skulle kommentera någon 
persons karaktär eller handlande men för övrigt kunde jag spela in hela in
tervjun. 



Ernst Frithiof Söderlund är hans fullständiga namn. Han föddes i Stock
holm den 26 februari 1903. Modern hette Helena Odhner och var på 
"ganska långt håll" släkt med "historie-Odhner" som Söderlund själv ut
tryckte det. Fadern var byggmästare, "vad som skulle kallas för storbygg
mästare idag", och hette Anders Gustaf och var "i början av 60-års åldern", 
när sonen Ernst föddes.435 I samband med byggkrisen 1907-08 gick fadern 
i konkurs och han verkade därefter som konsult åt olika konsortier som 
byggde i Stockholms förorter bl a i Stocksund, Lidingö, Aspudden och 
Liljeholmen. Under första världskriget minskade byggandet och detta 
ställde till nya problem och "han (fadern) hade väldigt magra inkomster 
(...) vi fick lära oss att spara". 

Ett par somrar under tonåren arbetade Söderlund i jordbruk hos släk
tingar som ägde herrgårdarna Stora Stava och Stora Sävby i Åkersberga. 
Där lärde han sig att "tycka om jordbruk som sysselsättning". Han fick 
gallra rovor, harva och gå och leta efter kor som sprungit bort sig i skogen 
samt se efter om någon ko "kissade blod". (Det var i så fall ett tecken på att 
den drabbats av "sommarsjukan"). Sommaren 1918 hade han och en god 
vän, Viktor Jansson, i uppgift att kontrollera ett trettiotal ridhästar så att 
inte någon av dem tappade skorna. Hände det fick pojkarna leda hästen 
tillbaka till stallet där den skoddes och därefter rida tillbaka med den. Det 
var roligt men det var också "ett sjujädrans ansvar som dom la på oss", be
rättar Söderlund. 

1921, arton år gammal, tog han studentexamen i Stockholm med bra 
betyg och under studietiden hade han tjänat extra genom att ge pojkar på 
Norra Real privatlektioner. För att dryga ut familjens inkomster arbetade 
han samma sommar på Pressbyråns tidningskontor. 

När fadern dog året därpå splittrades familjen. Modern flyttade till Skara 
som var hennes hemtrakt. Där hade hon fått en anställning och där hade 
Karin, en av familjens döttrar som ville bli folkskollärarinna, kommit in på 
seminariet. De båda yngre systrarna inackorderades så att de skulle kunna 
fullfölja sin skolgång och brodern Ernst blev lantbrukselev på en gård i 
Uppsalatrakten med mat och husrum men ingen lön. (Han hade vid den ti
den funderingar på att utbilda sig till veterinär.) 

Under tiden på Lockstaholm, som gården hette, förstod han att det inte 
fanns någon framtid inom jordbruket för den som inte hade några pengar. 
Han kom inte heller sams med ägaren och därför lämnade han den gården 
när vårbruket var över och åkte liggande ovanpå mjölkflaskorna på en 
mjölkbils flak in till Stockholm för att söka en informatorsplats. Av en be
kant fick han höra talas om en familj i Sala som behövde en informator till 
sin son. Han sökte platsen och fick den. Där stannade han till augusti när 
sonen i familjen blev sjuk och anställningen upphörde. 

435 Intervju 2 med Söderlund s 3 



Under informatorstiden hade han sökt folkskollärarvikariat ("ett femti-
tal") men inte fatt något (han hade ju ingen lärarerfarenhet) men genom en 
annons i Svenska Dagbladet fick han anställning i en nystartad privatskola 
"som ägdes och sköttes av en dam som hette Anna Ullman och hade en 
skotsk examen". När hennes son blev sjuk reste fru Ullman till sjukhuset i 
Växjö där sonen låg och Söderlund som "aldrig kunnat låta saker och ting 
(...) bara löpa" höll igång skolan som då hade ett trettiotal pojkar inskrivna. 

Fru Ullman kom tillbaka när sonen tillfrisknat (sonen hette Torsten och 
blev senare en världsberömd pistolskytt) och hon visade sin tacksamhet 
mot Söderlund genom att höja hans lön från 150 till 200 kronor i månaden 
och allting fritt. 

Han trivdes så bra hos fru Ullman att han lovade återkomma när militär
tjänsten vid trängregementet i Skövde var klar. Under ett uppehåll mellan 
den militära sommar- och vinterutbildningen fick han en informatorsbe
fattning hos en familj i Göteborg på hösten 1923. Familjen hade ett stort 
hus och han lovade att stanna där i tre år. När vinterutbildningen var klar 
1924 skrev han in sig vid Göteborgs högskola där han skulle studera vid 
sidan om informatorstjänsten. 

Efter två år avlade han en fil. kand examen och 1927 var han klar med 
fil. mag examen. På tre år hade han läst tre betyg i tyska, tre betyg i nor
diska språk, två betyg i litteraturhistoria samt ett och ett halvt betyg i pe
dagogik. "Det är det fortaste det gått för någon med så många betyg sedan 
dom startade i Göteborg," berättar Söderlund.436 I kandidatexamen ingick 
en uppsats om Anna-Maria Lenngrens "tékonseljer". Under tiden hade han 
dessutom kompletterat sin studentexamen med latin. 

Under åren 1927-1929 var han åter anställd vid fru Ullmans privatskola. 
Söderlund menar att den perioden var lärorik och viktig därför att han lärde 
sig mycket i samvaron med pojkarna. Vid sidan om det arbetet efierpröva-
de han för två betyg i historia för Curt Weibull. 

Historia läste han bl a för docent Grauers som var göteborgare och 
"påverkad av lundensarna" men Söderlund tenterade för Weibull. Trots 
detta säger han sig stå fri från olika historiska skolor. Men när jag i den 
första intervjun frågade honom vilken historieundervisningsteori enligt 
Sodring Jensens indelning som ligger närmast hans sätt att skriva historia 
på blev svaret "den objektivistiska ". Det är den av de fyra teorierna som 
jag anser vara mest lik det Weibullska sättet att se på historien. 

1929 slutade han sin tjänst hos fru Ullman och hade sedan tjänst som läro
verkslärare till 1949, först som extralärare vid Samgymnasiet och sedan 
som adjunkt vid "högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm" samt 
som lektor 1948-49 vid samma skola. Från den tiden minns han särskilt en 
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klass som han kom att vara lärare för både i realskolan och gymnasiet dvs 
under sammanlagt sju år. När Söderlund berättade detta gick han upp och 
hämtade fram en aktuell adresslista på dessa elever som tog sin studentex
amen 1943 och han säger att "vi skriver till varandra och dom kommer och 
uppvaktar mig med dom underbaraste ting".437 Därefter pratar vi om hur 
viktig fostran är och att lärare far undervisa sina elever en längre tid. 

Vid Samgymnasiet blev han rektors sekreterare därför att ett projekt om 
individuell undervisning och fri flyttning skulle starta och Söderlund hade 
ett pedagogiskt intresse. Om detta projekt skrev han en artikel i tidskriften 
Skola och samhälle. Det kan i det här sammanhanget vara av intresse att 
kort stanna upp och ta del av några huvudtankar i projektet för en del av 
det Söderlund arbetade med då känns idag igen i Lpf 94. 

Projektet gick bl a ut på att en årskurs delades in i nio fyraveckorsperio-
der och genom att grupperna blev ganska små kunde lärarna individualise
ra mer. Eleverna kunde tentera när som helst och gå vidare till nästa del
kurs, och tanken var att duktiga och energiska elever skulle kunna gå ige
nom gymnasiet snabbare. De arbetsuppgifter som utarbetades kunde till en 
del ersätta lärarens personliga undervisning. Om arbetsuppgifterna skriver 
Söderlund en kommentar som är i högsta grad didaktisk. 

Arbetsuppgifternas princip är således den, att de, medan läraren ägnar sig åt någon 
eller några av avdelningens lärjungar, skola göra det möjligt for de övriga eleverna att 
arbeta självständigt och därigenom effektivt utnyttja arbetstiden i skolan. Därjämte 
skola de givetvis också underlätta elevernas hemarbete. De böra alltså vid sidan av 
lärarens förut givna undervisning — och denna förutsättes som ett oeftergivligt vill
kor — visa eleven, vad han framför allt har att lära sig, så att säga ange en minikurs, 
och hur han lämpligen bör göra detta, således, då det är nödvändigt, giva metodiska 
anvisningar, samt slutligen i samband med ett urval av mera omfattande uppgifter 
ange lämplig litteratur.438 

1932 skrev han in sig vid Stockholms högskola och tre år senare var han 
klar med en fil.lic examen. Licentiatuppsatsen handlade om krönikelittera
turen kring Erik XIV. För att bli behörig lärare gick han 1935 provår vid 
Södra Latin med resultatet A i betyget fallenhet och skicklighet och i båda 
serierna i historia respektive svenska samt a i serierna i tyska. 

Tidigt börjar Söderlund arbeta för att bidra till uppehället och från och 
med 1922 har han "försörjt" sig själv påpekar han under vårt samtal. Han 
hade hela tiden arbete vid sidan om sina studier dels som informator och 
dels som lärare i privatskola. För att klara dessa dubbla uppgifter blev det 
nödvändigt att koncentrera sig och använda tiden så effektivt som möjligt. 
När han senare kom att arbeta i ett pedagogiskt projekt handlade det ock
så om att spara tid. Eleverna skulle få flytta till nästa kurs så snart de kla-

437 Intervju 2 med Söderlund s 18 
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rat den kurs de höll på med. Det är möjligt att en följd av denna tidspress 
också visar sig i den koncentration och klarhet som präglar språket i hans 
läroböcker. Det är ibland på gränsen till kompendieartat och utan inslag 
av anekdoter eller essäer. 

Sedan gymnasietiden hade Söderlund varit intresserad av nationalekonomi 
och av rent intresse läst en del. När Eli F. Heckschers bok om Sveriges 
ekonomiska historia kom ut i mitten på 1930-talet väckte den "ett ofantligt 
uppseende och i riksdagen började man tala om vikten av att ekonomisk 
historia skulle arbetas in i historiestudieplanerna på alla stadier i läroböck
er".439 Söderlund blev ombedd av förlagschefen Lindqvist att gå och lyssna 
på Heckschers föreläsningar och delta i hans seminarier. Söderlund gjorde 
så och lämnade därigenom i praktiken de påbörjade doktorandstudierna i 
historia. "Jag tyckte egentligen att ekonomisk teori var någonting ganska 
tillgjort och när Heckscher lär ut att nationalekonomi är egentligen ingen 
vetenskap utan det är ett sätt att tänka stämde det precis med vad jag 
kommit underfund med", berättar Söderlund."Då märkte jag att det är ju 
det här jag egentligen har velat", säger han om ekonomisk historia. 

Politisk historia intresserade mig inte, krigshistoria intresserade mig inte då, det har 
kommit på senare år, statskunskap intresserar mig inte alls men hur människorna ha
de det och hur dom var organiserade ekonomiskt och hur dom bar sig åt för att täcka 
sina behov utav olika ting, det var precis vad jag ville veta.440 

Söderlund fick efter en tid erbjudande att skriva hantverkarnas historia un
der två århundraden i "Arbetarklassens historia" och det uppdraget skulle 
han kunna ha som doktorsavhandling. Han erbjöds gratis tryckning och 
honorar. Därför kom han att från 1936 till 1945 bedriva doktorandstudier 
vid sidan om skolarbete och läroboksskrivande. 1945 var han klar med 
detta och blev således fil dr i ekonomisk historia på en av handling om 
Stockholms hantver kar klass 1720-1772. Sociala och ekonomiska förhål
landen. Från 1945 till 1947 var han ordförande i Läroverkslärarnas Riks
förbund och våren 1947 var han tjänstledig för att tillsammans med bl a 
Stellan Arvidsson vara ledamot i 1946 års skolkommission. Ordförande 
var Alva Myrdal. 1944-1949 var Söderlund docent och under ett par av 
docentåren höll han på med speciminering om den svenska statsskuldens 
uppkomst. Det arbetet försenades av att han ramlade och bröt högra han
den "så det blev inte så bra som det skulle ha varit (—) men att orka med 
och göra detta plus det här ordförandeskapet i Riksförbundet och full lä
rartjänst. Jag förstår inte hur det gick till (—) och så skrev jag läroböcker 
samtidigt."4 1 
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Tidigare har Söderlund också kommenterat sitt arbetssamma liv med or
den ''jag har haft ett väldigt liv, hela livet. Jag har aldrig haft mindre än 
två järn i elden " 442 Om man ser till de villkor som gällt för de flesta läro
boksförfattare så har det varit nödvändigt att hitta människor som velat 
och kunna arbeta vid sidan om sitt ordinarie arbete. Söderlund har med 
råge motsvarat dessa "krav Men frågan är ju om de som arbetade under 
dessa förhållanden verkligen kunde göra sitt bästa i skrivandet av läro
böcker. Har de haft tid till den kritiska distansering som krävs för att få en 
förnyelse av genren historieläroböcker? 

När en professur i ekonomisk historia vid Stockholms högskola utannonse
rades 1948 sökte han den.443 Han var den ende av fyra sökande som hade 
utbildning under Eli F. Heckscher. Han fick tjänsten, det var den första 
ordinarie professuren i ekonomisk historia, och den tjänsten innehade han 
till pensioneringen 1969. Strax efter det han börjat arbeta som professor 
drabbades han av hepatit vilken "la omkull mig i sex månader ungefar, det 
vill säga jag kunde tjänstgöra ett tag och sedan hade jag vikarie. Jag orkade 
ingenting". Ett magsår som han led av i mitten av 1930-talet, armbrottet 
och hepatiten är de tre längre perioder av ohälsa som drabbat honom i hans 
långa liv. När han blev sjuk i hepatit hade han just börjat skriva om svensk 
timmerexport och sjukdomen stoppade honom. Han kunde inte skriva nå
gonting. "Jag skrev och skrev och rev och rev." 1952 blev ändock det arbe
tet klart och fick titeln Svensk trävaruexport under hundra år. Senare ut
kom också en delvis omarbetad engelsk upplaga.444 

Vi talar en stund om läroboksförfattandet. Det minst tillfredsställande 
han varit med om var hans försök att skriva en sammanfattande lärobok. 

Jag försökte att underlätta det både för mig och eleverna genom att ta upp idén från 
början av 30-talet och skriva arbetsuppgifter som skulle leda dom, eleverna, i studi
erna och dom gjorde jag tillsammans med några unga lärare (...) i K arlstad (—) det 
var frustrerande helt enkelt, så frustrerande att jag fick skrivkramp och det har jag 
aldrig haft förr eller senare (...)445 

Det mest positiva med läroboksskrivandet var den lärobok som bl a Söder
lunds gode vän Gunnar Myrdal läste med stort intresse och enligt Söder
lund hävdade att 

442 Ibid s 23 
443 Eli F. Hechscher hade haft en personlig professur vid Handelshögskolan sedan 1929. 
444 Andra skrifter som Söderlund skrivit eller varit redaktör för är Fagerstabrukens historia. Där var han redaktör 
för del 1-5 och del 3 författade han tillsammans med P.E.Wretblad ( 1957 ) och del 5 tillsammans med S Monte-
lius och G Utterström ( 1959 ). Skandinaviska banken i det svenska bankväsendets historia 18 64-1939 1-2 ( 
1964-1978 ). Örebro enskilda bank 1837-1918 ( 1977 ). Han har dessutom utgivit Benckerts testamente. Konfi
dentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet ( 197 6 ). Denna handskriftsutgåva är en rolig och 
för bankmän nyttig läsning menar han och om bankfolk hade läst den skulle kanske bankkrisen i början av 19 90-
talet aldrig ha inträffat. 
445 Intervju 2 med Söderlund s 30 
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den var präglad av en (...) mycket fast grundsyn, tror jag (...) han ville se vad som 
egentligen stod i en sån där bok (...) han sträckläste den ( och hade ) (...) absolut inte 
någon anmärkning på att den skulle ha varit konservativ eller högerbetonad eller anti-
socialistisk eller nånting sånt där.446 

Den boken såldes också i Finland och enligt Söderlund var det bara ett par 
år sedan som han fick sista arvodet därifrån. Det svåraste med läroböcker 
är, säger han, att skriva tillräckligt klart och tillräckligt kort. Han menar att 
han alldeles uppenbarligen har en verbal förmåga som gjort att han alltid 
har haft lätt för att skriva och tala. Samarbetet med Grimberg påpekar han 
även i den andra intervjun var "utomordentligt viktigt för mig, det måste 
jag säga. Jag kom ifrån den där vanliga gymnasist- och studentsvenskan till 
ett långt mera flytande och (en) rytmiskt mogen (...) framställning." 

Söderlund svarar på något sätt för kontinuiteten i svenskt historieläro
boks skrivande. Dels härstammar han på sin mors sida från släkten Odhner 
och dels var hans första uppgift som läroboksförfattare att tillsammans 
med Grimberg bearbeta och anpassa en av dennes läroböcker. Söderlund 
och Grimberg hade för övrigt det gemensamt att båda var utbildade gym
nasielärare. De genomförde sina provår i Stockholm med fina betyg (en på 
Södra latin och en på Norra latin) och uppenbarligen hade båda två fal
lenhet för läraryrket, de trivdes i katedern. Båda hade disputerat och en 
viktig del av sina lärarerfarenheter gjorde de i privatskolor; Söderlund i 
fru Ullmans skola och i Samgymnasiet och Grimberg vid Lundsbergs pri
vata elementarskola där han fick anställning direkt efter provåret. 

Dessa yttre likheter betydde dock inte att deras läroböcker kom att bli 
lika. De skrev sina böcker vid olika tidpunkter och med olika utgångspunk
ter. Medan Grimberg enligt Ivar Harrie var "den hittills siste svenske 
historiker — av facket! — som kärleksfullt samlade åt eftervärlden det 
anekdotmaterial som satte kött på de av den historiska vetenskapen ren-
skapade benen " var Söderlund den som ville, efter vad han själv uppgett, 
skriva i en klart objektivistisk anda. Något som han också gjorde448 

Av betydelse för Söderlunds språkutveckling var också en översättning av 
en engelsk bok i ekonomisk historia. Boken heter The Industrial Revolu
tion och är skriven av T S Ashton.449 

Söderlund menar att hans arbete med att översätta denna bok från eng
elska till svenska betydde minst lika mycket för hans egen språkutveckling 
som samarbetet med Grimberg eftersom Ashton skrev en lättläst och ryt
misk engelska som Söderlund försökte följa. Det här krävde mycket arbete 

446 Ibid s 1-2 
447 Torbacke, J, 1993 s 63-69 
448 Ibid s 332. Jarl Torbacke återger här ett några rader ur Expressen (7/10 1959) där Ivar Harrie 194 4-1959 var 
chefredaktör. Söderlunds inställning framgår klart av den första intervjun från hösten 1994 s 4-5. 
449 Översättarens, dvs Söderlunds, förord är daterat april 1951. 
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och "jag kom (...) att lägga ned ett arbete (...) som inte stod i någon som 
helst proportion till den tusenlapp jag fick betalt för jobbet men jag lärde 
mig ofantligt mycket på det".45 Söderlund och Ashton blev mycket goda 
vänner och det gjorde att Söderlund bodde en sommar i Oxford. 

Den här engelska orienteringen ledde till att jag hösten 1953 erbjöds ett Rockefel-
lerstipendium (...) för att besöka ett antal universitet i Amerika och jag fick det dels 
på rekommendation utav Heckscher och dels därför att jag talade fullständigt flytande 
engelska.451 

De internationella kontakterna medverkade till att Söderlund på initiativ av 
en av sina studenter startade Skandinavisk förening för ekonomisk och 
social historia och historisk geografi. Den föreningen gav ut och ger fortfa
rande ut tidskriften Scandinavian Economic History Review. Nyutkomna 
nummer av den låg framme på bordet i hans arbetsrum när jag besökte ho
nom första gången men Söderlunds syn var på äldre dar inte bra och därför 
hade han vissa problem med att läsa dem. 

Söderlund kom också att vara en av initiativtagarna till bildandet av en 
världsförening för ekonomhistoriker som ordnar kongresser vart tredje år. I 
den föreningen var han styrelseledamot och erbjöds vid ett tillfälle i början 
av 1960-talet att bli ordförande men han kunde inte anta erbjudandet efter
som det förutsatte att han hade anslag hemifrån. För att få pengar försökte 
han intressera "Wallenbergska fonden" men den hade redan varit med och 
stöttat tidskriften så att den här gången blev det inga pengar. 

Långt senare, 1976, blev Söderlund hedersdoktor i Helsingfors "för dom 
insatser jag hade gjort för Finlands del genom den här tidskriften.452 Jag 
hade hjälpt finsk ekonomisk historia ut på världsmarknaden".453 

När jag frågar hur han skulle ha skrivit om han fått tillfälle att skriva en 
lärobok utan att ta hänsyn till läroboksnämnden eller någonting annat sva
rar han att han skrev under "fullständig frihet" åtminstone vad gällde läro
boksnämnden som han aldrig säger sig ha brytt sig om eftersom det var 
osakkunnigt folk och det enda som bestämde innehållet var kursplanen. 
Men samtidigt påpekar han att det gick bra alla gånger utom en då den so
cialdemokratiske riksdagsmannen Valentin "anförde att, jag kan det nästan 
utantill, den (boken) var skriven utifrån en mot arbetarklassen och dess or
ganisationer fientlig grundåskådning". Det problemet löste sig som jag ti
digare nämnt genom att Söderlund klagade direkt hos den ansvarige minis
tern. 

4 0 Intervju 2 med Söderlund s 32 
451 Ibid s 33 
452 Söderlund var sedan 1967 ledamot av den Norske Vitenskapsakademi och han blev två år senare ledamot av 
den svenska motsvarigheten. Samma år blev han också hedersledamot i Economic History Association, 1970 i 
Economic History Society samt 1972 i Nordiska föreningen för ekonomisk och social historia. 
453 Intervju 2 s 36 



Läroboksskrivandet tar ju tid och därför ville jag också veta om han ångrar 
den tid han lagt ner på läroboksskrivandet och om han hellre hade velat 
lägga den tiden på forskning eller något annat. Söderlund svarar att 

jag tycker det har varit rätt bra som det varit, det har ju blivit någon nytta med den 
där forskningen, den har ju i alla fall fårgat läroböckerna i någon mån (...) och det var 
en stor del utav den svenska eliten som hade läst Söderlunds historieläroböcker i 
skolan454 

Att Söderlund överhuvudtaget hann med läroboksskrivande vid sidan om 
arbetet som professor berodde till en del på att antalet studenter vid den 
ekonomisk-historiska institutionen var mycket litet och att han gick i pen
sion innan "vänstervågen började föra ett stort antal studenter till studiet 
av ekonomisk historia '\455 

Men Söderlund översatte ett ekonomiskt-historiskt verk och det är värt 
att notera att när han utfört någon för honom ny arbetsuppgift så håller 
han ofta fram det han lärde sig av den nya arbetsuppgiften. Själva läran
det har han inte begränsat till sina studier eller till sina elever utan det 
verkar i allra högsta grad ha varit en viktig del av hans eget liv och ofta 
som en följd av (hårt)arbete. 

När han kommenterar läroboks skrivandet anlägger han spontant två 
aspekter på detta. Det ena är att läroböckerna varit kanaler för honom att 
föra fram ny forskning, det blev "någon nytta " med forskningen. Det and
ra är den glädje han mer indirekt antyder och som han måste ha känt när 
han vetat om att tiotusentals, troligen hundratusentals, ungdomar läst 
hans läroböcker och som han själv uttrycker det "en stor del utav den 
svenska eliten Sådana tankar och känslor delar han med många andra 
framgångsrika läroboksförfattare. Det visar flera intervjusvar. 

Om sitt mer personliga, privata liv pratar Söderlund inte så mycket. När jag 
frågar om det varit några avgörande, språngvisa förändringar i hans liv 
nämner han först skilsmässan i ett tidigare äktenskap och säger att "när 
man skiljer sig och gifter om sig så händer det ju nånting (...) jag vet inte 
egentligen att det har påverkat mig nå nämnvärt" men så avslutar han med 
att "jag kan inte säga att det var en språngvis förändring". Söderlund gifte 
om sig 1955 med fil kand Anne Marie Froste. Han avled i oktober 1996. 

Vad har dessa tre "typförfattare" gemensamt? 

Genom att ta del av personliga berättelser av tre olika "typförfattare" som 
också är huvudförfattare till läroböcker från var sitt decennium förstår jag 
till en del varför deras lärobäcker kommit att se ut på ett visst sätt och in

454 Intervju 2 med Söderlund s 37 
455 Adamson, R, mfl 1996. 
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nehålla vissa delar. De har alla, fast på olika sätt, skrivit in en egen "röst" i 
sina läroböcker. Jag kan också se vad de har gemensamt. De har alla tre 
• växt upp under medelklassliknande förhållanden och därför inte genom
gått någon "klassresa" även om de ekonomiska förhållandena i barndoms
hemmen inte var särskilt goda i något fall. Ingen av dem har heller skrivit 
så att en tydlig klassmedvetenhet kan spåras. 
• skaffat sig en akademisk utbildning där ämneskombinationen historia och 
svenska (nordiska språk) på något sätt ingår som en del. Att författarna har 
studerat historia är en självklarhet i det här sammanhanget. Däremot kan 
det finnas flera olika förklaringar till att läroboksförfattarna studerat nor
diska språk. Här är tre tolkningar. De har för det första studerat nordiska 
språk därför att det ämnet tillsammans med historia var en vanlig kombi
nation på den tiden. De har för det andra haft ett intresse för svenska språ
ket. De har för det tredje genom dessa studier fått en säkerhet i språkbe
handlingen som gjort att de senare kunnat, vågat och velat uttrycka sig 
skriftligt i t ex läroböcker. 
• tidigt börjat att undervisa som extralärare eller informatorer (långt innan 
de skaffat sig behörighet som lärare). Det var vid den här tiden en mycket 
liten andel av befolkningen som bedrivit akademiska studier och därför var 
det relativt lätt för sådana studenter att få någon form av tillfällig lärar
tjänst. Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria, säger till och med om 
situationen på 1940-och 195 O-talen att "gick det bara någorlunda hyggligt 
på läroverket var man så gott som garanterad en plats i någon av samhäl
lets övre våningar".456 De dåligt utbyggda studiefinansiella systemen gjor
de det också nödvändigt för många att söka tillfälliga anställningar. Att de 
skaffat sig lärartjänster trots att de inte varit behöriga kan också tolkas som 
ett bevis på initiativförmåga och företagsamhet. 
• en lärarutbildning. För dem har lärarutbildningen fungerat som ett sätt att 
fa ett arbete som gav trygghet men också fångade upp ett pedagogiskt in
tresse. 
• varit kunskapsintresserade för att inte säga kunskapsinriktade och upplevt 
att det varit svårt att avpassa kunskapsmängden till de åldersstadier som de 
skrivit för. De uppger att den didaktiska vad-frågan varit den svåraste där
för att de velat få med så mycket som möjligt av historiska fakta i sina 
böcker. Vad de skulle skriva om och vad de skulle välja bort har varit ett 
ständigt problem. 
• direkt eller indirekt påverkats av bröderna Weibulls sätt att se på histo
ria.457 Westin hade Lauritz Weibull och Söderlund Curt Weibull som lära-

456 Ambjörnsson, R, 1996 s 48 
457 Jag har i avsnittet om universitetsämnet historia hävdat att bröderna Weibull "utvecklade en strängt källkritisk 
metod". Den bilden vill jag komplettera med ett kort citat ur Birgitta Odéns bok om Lauritz Weibull där hon 
skriver att "den weibullska skolan representerade en liberalistisk historiebild med stark förankring i en rationalis
tisk historieuppfattning". Odén, B, 1975 s 273. Kritik mot Lauritz Weibull som historiker har sedan framförts av 
Svante Nordin i artikeln Lauritz Weibull och Stockholms blodbad - till frågan om det historiskt-krit iska genom
brottet. Tvärsnitt 2/1993 s 32-43 
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re. Dessutom fick Westin och Häger en weibullelev, Sture Bolin, som lära
re. 
• genom sitt skrivande medvetet eller omedvetet sett till att mycket av brö
derna Weibulls ideal lever kvar i läroböckernas sätt att se på historia rela
tivt långt efter det att universiteten sökt nya former för historieskrivandet. 
Det beror dels på att de fortsatt att skriva läroböcker många år efter det att 
de tillägnat sig en historiesyn och ett historiemedvetande dels på att deras 
läroböcker funnits eller sannolikt kommer att finnas relativt länge på 
marknaden. 



7. EN FÖRDJUPAD LÄROBOKSANALYS 

Tiden 1914-1945 i tre författares läroböcker 

För att ytterligare tydliggöra bilden av författarnas liv och person ska jag 
granska och analysera hur tiden 1914-1945 skildrats i de tre life story in
tervjuade författarnas läroböcker. Valet av tidsperiod har jag motiverat i 
metodavsnittet. Jag har särskilt studerat hur rubriksättningen är gjord, hur 
de förklarar olika delar av historien, hur de utformat bildtexterna, om deras 
egen historiesyn framträder tydligt och om de diskuterar olika sätt att se på 
historien. 

Jag skiljer i den här analysen inte på grundtext och texter av essäkarak
tär dels därför att jag inte vet i vilken omfattning och på vilket sätt respek
tive textavsnitt använts dels därför att texterna kompletterar varandra. 

Innan jag går in på respektive bok ska jag först göra några kvantitativa 
jämförelser av detta avsnitt i de tre läroböckerna för att sedan redogöra för 
utgångspunkterna för mina studier av författarnas rubriksättning och för
klaringar. 

Tiden 1914-1945 har ett ganska likartat sidantal i de tre böckerna. I Me
deltidens och nya tidens historia och Grepp om historien omfattar det 52 
sidor i vardera, i Människans historia är avsnittet något större, 61 sidor. 

I den äldsta boken är texten i huvudsak satt i en spalt, i den näst äldsta 
oftast i två spalter och i den nyaste läroboken i regel i tre spalter. 
När det gäller rubriksättningen studerar jag antalet rubriker och hur huvud
rubriker och underrubriker är utformade. 

För att studera de förklaringar som finns i detta avsnitt har jag valt ut 
sex händelser eller delar av tidsepokens histora som behandlar antingen 
politisk eller ekonomisk och social historia. För att fa en jämn fördelning 
mellan svensk och allmän historia har jag valt tre avsnitt som rör allmän 
politisk historia och tre som handlar om svensk ekonomisk och social his
toria. Exemplen är också valda så att det blir en jämn fördelning i tiden 
mellan texter som hör till skildringen av första världskriget, mellankrigsti
den och andra världskriget. 

De tre delarna ur den allmänna politiska historien är dessa. 
1. Första världskrigets utbrott. 
2. Hur Hitler kom till makten. 
3. Nonagressionspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen år 1939. 

Följande avsnitt har jag valt för att studera förklaringar till svensk ekono
misk och social historia. 
4. Försörjningssvårigheterna i Sverige under första världskriget. 
5. Socialpolitikens framväxt. 
6. Ekonomiska åtgärder under andra världskriget. 



Dessa sex avsnitt finns i större eller mindre utsträckning skildrade i de tre 
böckerna. Jag koncentrerar studien av författarnas förklaringar till ett tids-
och ett förändringsperspektiv. I tidsperspektivet talar jag om kort historia 
(timmar, dagar, veckor och månader) eller lång historia och då handlar det 
om år eller ännu längre tid. I förändringsperspektivet studerar jag hur för
fattaren förklarar vem eller vad det är som åstadkommer förändringen. 
Lägger författaren främst in ett aktörs- eller ett strukturperspektiv i sin 
förklaring? 

Jag börjar studien av läroböckerna med den äldsta och slutar med den 
nyaste boken. 

Medeltidens och nya tidens historia 

Rubriksättning 

I denna bok finns det 89 rubriker. Ett-ordsrubriker är den vanligaste 
rubrikformen och det är oftast namn på en stat, ett område, en politisk rö
relse eller en person. Bortsett från den rubrikformen är huvudrubrikerna 
ofta korta medan underrubrikerna i allmänhet är längre och utförligare 
(flera av rubrikerna känns igen från ett par av Söderlunds äldre läroböck
er). Det är dock få rubriker som består av fyra ord eller fler. Här är några 
exempel på rubriker till avsnitt om politisk historia: Krigsutbrottet, Freder
na, Weimarrepubliken. Mussolini tar makten. Exempel på rubriker om 
ekonomisk och social historia är: Näringslivet och folkförsörjningen i 
Sverige och Den ekonomiska utvecklingen. Ingen av de 89 rubrikerna är 
formulerad som en fråga. 

Det finns fyra olika rubrikstorlekar i avsnittet. De är i allmänhet så ut
formade att de kan användas för att ge en överblick av innehållet eller för 
att bilda underlag för en repetition. 

Förklaringar 

När jag analyserat författarnas förklaringar har jag numrerat avsnitten från 
1 till 6 enligt tidigare gjord indelning. 

1. Första världskrigets upptakt skildras i ett veckoperspektiv. "På några 
veckor hade tvisten (...) utvecklat sig till ett världskrig". 58 Söderlund går 
inte tillbaka i historien för att hitta orsakerna. Det är med andra ord det jag 
kallar för kort historia som det handlar om i förklaringen. 

Den tändande gnistan var enligt Söderlund skottet i Sarajevo. Att det 
blev så omfattande berodde på de allianser som fanns uppbyggda och som 
han beskrivit några sidor tidigare i boken. Men det är regeringar som age-

458 Söderlund mfl 1958 s 452 



rar och en ung student som sätter igång det hela. Därför anlägger han 
främst ett afoörsperspektiv i det här beskrivningen av krigsutbrottet. 

2. "Hitler tar makten" är rubriken. Söderlund visar hur tyska folket 
drabbas av den ekonomiska krisen och att den nöd som denna skapade gav 
näring åt en av ytterlighetsriktningarna, nazismen. Han skriver att det parti 
som byggde på nationalsocialismen "inom kort" blev det största partiet i 
riksdagen och att Hindenburg utsåg Hitler till rikskansler. Därefter redogör 
Söderlund för hur Hitler skaffade sig diktatorisk makt och Söderlund an
vänder rubriker som "Tyskland likriktas", "Den ekonomiska politiken" 
samt "Nazismens motståndare och deras behandling". Förklaringen går 
tidsmässigt fram till behandlingen av judar under kriget. Det är oftast år 
som förflyter mellan de olika stegen och jag vill därför beteckna förkla
ringen som lång historia. 

Förklaringen börjar med ett strukturperspektiv men slutar med att fram
hålla aktören, Hitler.459 Det är med andra ord både ett struktur- och ett ak
törsperspektiv som han lagt på maktövertagandet. 

3. I förklaringarna till nonagressionspakten förklarar han vad de båda 
staterna kunde fa för fördelar av pakten. För Sovjets del handlade det om 
"att ostört kunna återerövra en del områden, som efter första världskriget 
blivit självständiga stater eller förenats med någon av Rysslands grannsta
ter". Den här förklaringen handlar i tid endast om ett skeende som startar 
en vecka före krigsutbrottet, alltså kort historia. När det gäller aktören i 
denna förklaring är det först ett land, inte en ledare, som önskar denna för
ändring. Men när jag fortsätter att läsa om Tysklands skäl för denna pakt 
skriver Söderlund att 

ur Hitlers synpunkt var pakten välkommen därför att den försäkrade honom om att 
Sovjetunionen inte skulle motsätta sig ett tyskt angrepp på Polen, samtidigt som den 
avlägsnade hotet av ett tvåfrontskrig, för den händelse en konflikt utbröt mellan 
Tyskland och västmakterna.460 

I det här läget blir förklaringen a&törsinriktad och aktören är en person, 
inte ett land. 

4. Det dåliga försörjningsläget under första världskriget förklaras dels 
med ententemakternas blockad av Tyskland som försämrade importen till 
Sverige dels med Tysklands oinskränkta u-båtskrig från 1917 samt ovanpå 
detta en dålig skörd samma år. I tid är det alltså historien över ett antal år 
som skildras, dvs lång historia. 

Förklaringen har dessutom två tydliga aktörer, "engelsmännen" och 
Tyskland. Det dåliga skördeutfallet kan närmast karaktäriseras som en 
strukturförklaring. Även här har han således anlagt både ett aktörs- och ett 
strukturpcrspektiv. 

459 Ibid s 480-483 
460 Söderlund mfl 1958 s 492-493 



5. Socialpolitikens framväxt i Sverige skildrar han genom att först be
skriva bakgrunden i ett kapitel kallat "socialpolitikens innebörd". Han re
dogör för hur en opinion växer fram för ett socialt skydd, en socialvård. 
Senare inriktas en del av politiken på att förebygga sociala problem och 
Söderlund ger som exempel lagar om arbetarskydd. Det tredje steget be
stod i att ändra samhällsstrukturen genom statliga ingripanden. Som idegi
vare till den förda politiken anger han kristendomen, liberalismen och hu
manismen men pekar också på att de socialistiska partierna varit pådrivan
de. Slutligen skriver han att författningsreformerna 1919-21 gav rösträtt åt 
samhällsklasser som var i behov av socialvård. I den här förklaringen är 
det lång historia och ett strukturpQrspoktiw som är viktigt. De socialistiska 
partiernas roll är ett undantag och antyder ett aktörsperspektiv. 

6. Sverige kunde importera "krigsviktiga varor" till 1940. Förråd hade 
lagts upp och planer var upprättade för det ekonomiska försvaret. En or
ganisation fanns klar och ransoneringar vidtogs snabbt. Därför var läget, 
enligt Söderlund, betydligt bättre denna gång än under första världskriget 
och inte ens de dåliga skördarna 1940 och 1941 medförde någon livsme
delsbrist. Han redogör också för hur energitillgången säkrades genom er
sättningsbränslen och han skriver om lejdtrafikens betydelse. Söderlund 
berättar om priskontroll, central planering av produktionen och vilka som 
medverkade i denna. Det är endast i samband med de felslagna skördarna 
som han anger någon tid och då rör det sig om lång historia. För övrigt 
sker skildringen i stort sett utan tidsangivelser. I förklaringen av förhållan
dena avslöjar han först hur försörjningsstrukturen var uppbyggd men anger 
sedan en del åtgärder som myndigheter vidtog. Det är i den senare skild
ringen ett otydligt aktörsperspektiv men för övrigt dominerar strukturpers-
pektivet. 

En sammanställning av förklaringarna visar att Söderlund använt öm
som kort ömsom lång historia. Han har i de fall en kort tidsperiod skildrats 
inte gått längre tillbaka för att ge händelsen en tydlig bakgrund utan han 
har nöjt sig med att följa händelseförloppet. 

När det gäller förändringsperspektivet i förklaringarna lägger han främst 
ett aktörsperspektiv i förklaring 1 och 3 och strukturperspektivet domine
rar i 5 och 6 medan båda perspektiven finns ungefär lika tydliga i 2 och 4. 

Förklaringarna är ofta kortfattade och texterna koncentrerade särskilt i 
de allmänpolitiska delarna medan de i de avsnitt som handlar om svensk 
social- och ekonomisk historia är mer detaljerade. 

Att detta syns relativt tydligt i detta avsnitt av läroboken tolkar jag som 
utslag av de intressen som Söderlund hade och de två olika professioner 
som Söderlund haft under sin yrkesverksamma tid. 

Den politiska historien, krigshistorien och statskunskapen intresserade 
honom inte alls förrän senare i livet. Det berättade han i min andra intervju 
med honom och det märks i texten. Söderlunds historieskrivning i denna 
bok är ofta deskriptiv. Många saker bara inträffar i historien. "Tsarfamiljen 



störtades från sin tron (—) samma år utbröt en ny revolution, oktoberrevo
lutionen, genom vilken ett radikalt parti, bolsjevikerna, gjorde sig till her
rar över statens styrelse." (De två första kursiveringarna har jag gjort för att 
visa hur fakta presenteras utan förklaringar.)461 

Att historieskrivningen i denna och andra historieläroböcker till stor del 
är deskriptiv kan ha många orsaker. Jag ska här nämna två av dem. Den 
ena handlar om att utrymmet är begränsat i en lärobok. Av flera olika skäl 
får en lärobok inte bli för omfattande. Den andra orsaken kan vara att en 
stor del av historieskrivningen var deskriptiv, även på universitetsnivå, när 
denna bok och många andra av dessa läroböcker skrevs. 

Bildtexter 

Det är sammanlagt tio bilder inklusive kartor i detta avsnitt. Var bilderna 
kommer ifrån är ordentligt angivet. 

Bildtexterna är ofta korta, i regel endast en mening. Första bildtexten ly
der "Tysk skyttegrav under första världskriget". En annan bild har texten 
"Adolf Hitler i talarpose". Den i särklass längsta bildtexten har den klas
siska bilden från Jaltamötet. Där skriver författaren: "Från mötet mellan 
'de tre stora'- fr. v. Churchill, Roosevelt och Stalin - i Jalta på Krim i feb
ruari 1945. Vid denna konferens enades de allierade om Tysklands kom
mande uppdelning i ockupationszoner, behandlingen av de befriade län
derna i Europa samt Förenta Nationernas organisation och arbetsformer." 

Söderlunds sätt att skriva bildtexter följde troligtvis den tradition som 
fanns vid den tiden. Bildtexterna skulle endast ange vem eller vad som 
syntes på bilden. Enligt Westin är en sådan bildtext "helt meningslös" och 
denna skillnad mellan författarna är ett bra exempel på hur två olika sorts 
personligheter kan lämna olika spår efter sig även i läroböckernas bildtex
ter. 

Historiesyn 

I den första intervjun jag gjorde med Söderlund säger han att han skrivit i 
överensstämmelse med den objektivistiska undervisningsteorin i Sodring 
Jensens indelning. "Det var den (...) sorten som vi försökte göra, den över
ensstämde med vår personliga läggning också".462 

Jag har inte funnit något i rubrikerna, i förklaringarna och i bild texterna 
som motsäger hans påstående. Texten är stram och koncis och i någon 
mening är den också en bild av personen själv. Söderlund var exakt, vänlig 
men inte särskilt öppen till sin natur och satte gränser när han ansåg det 
nödvändigt. I en nekrolog över Söderlund skriver tre ekonomhistoriker att 
han var "viljestark, målmedveten och rakryggad, men långt ifrån så själv
461 Söderlund mfl 1958 s 454 
462 Intervju 1 med Söderlund s 4 
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säker och självmedveten som han kunde verka, var han inte alltid så lätt att 
tas med, vare sig för kolleger eller studenter. Inte heller var han intresserad 
av att dra stora skaror studenter till sitt ämne."463 

Vid enstaka tillfallen diskuterar dock Söderlund den förklaring som han 
gett och han verkar göra det med intresse när det gäller ekonomisk eller 
social historia. Han blir här mer mångordig. Under rubriken 
"krisuppgörelsen" ger han till exempel först en förklaring till att denna 
uppgörelse kom till stånd och säger att det var Per Albin Hansson och någ
ra av bondeförbundets riksdagsmän som förhandlade fram denna uppgörel
se. Där ser vi ett aktörsperspektiv i förklaringen. Men Söderlund redogör 
också för hur uppgörelsen diskuterats och han fortsätter med han säga att 

det är en omstridd fråga (min kursivering), i vilken utsträckning statsingripandena bi
drog till att framkalla den konjunkturförbättring som inträdde i Sverige (...). Att 
krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet fick en mycket stor 
politisk betydelse, kan dock inte bestridas.464 

I fortsättningen förklarar han den politiska betydelsen med att regeringen 
fick ett starkare parlamentariskt underlag och att samarbetet mellan dessa 
båda partier i fortsättningen blev gott som en följd av denna krisuppgörel
se. 

Grepp om historien 

Rubriksättning 

Det finns 72 rubriker i detta avsnitt. Av dessa är ett-ords och fyra- eller 
flerordsrubriker de vanligaste. Rubrikerna är skrivna i fyra olika stilstorle
kar. 

Häger är konsekvent i sin rubriksättning på så sätt att huvudrubrikerna 
är Första världskriget, Andra världskriget, och däremellan heter huvudrub
riken Mellan två världskrig. Konsekvensen fortsätter i avsnittet om första 
världskriget därför att efter rubriken Kriget och freden och en inledande 
översikt kommer tre underrubriker som speglar förloppet. Rubrikerna är 
Vägen till kriget, Krigshändelserna och Freden och en något större rubrik 
som behandlar Följderna. Bland följderna räknar han upp Den ryska revo
lutionen, Utvecklingen i Västeuropa, Den tyska revolutionen och Natio
nernas Förbund och det nya världsläget. Därefter följer ett avsnitt rubrice
rat Norden under kriget. 

Regelbundet lägger han dessutom in översikter i början av kapitlen och 
korta problemdiskussioner. Underrubrikerna till problemdiskussionerna är 
de längsta och i regel formulerade som frågor vilket är ovanligt. I avsnittet 

463 Adamsson, R, mfl 1996 s B4 
464 Söderlund mfl 1958 s 468-469 



om mellankrigstiden finns det fyra översikter och tre korta problemdis
kussioner. Underrubrikerna till det avsnittets problemdiskussioner är Var
för blev depressionen så svår?, Hur kunde Hitler komma till makten?, samt 
Varför förnedrade sig gammalbolsjevikena?. Det är samma rubrikstorlekar 
på översikterna och problemdiskussionernas huvudrubriker och därigenom 
tolkar jag det som en markering att de på något sätt knyter ihop texten. 

Rubriksättningen tyder på konsekvens med en genomtänkt uppläggning 
och disposition. 

Förklaringar 

1. När Häger i grundtexten ska skildra upptakten till första världskriget går 
han flera årtionden tillbaka i tiden och ger exempel på hotande konflikter 
där europeiska stater varit inblandade. Det som brukar kallas den tändande 
gnistan nämner han bara som mord på den österrikisk-ungerske tronfölja
ren och hans maka. Han nämner inget datum, inget mordvapen och inget 
namn på mördaren, endast att det skedde i Sarajevo. Den förklaring han 
ger är i ett tidsperspektiv lång historia. Det är de långa linjerna han vill ha 
fram när han förklarar varför kriget bröt ut och det är ett tydligt struktur-
perspektiv som dominerar. Mördaren förblir i hans text namnlös och va
penlös. 

2. Hitlers väg till makten skildrar Häger relativt utförligt och flersidigt. 
Han tecknar en bakgrund som utgår från freden efter första världskriget 
och de ekonomiska problem som drabbat Tyskland. Häger skriver i en kort 
problemdiskussion att trots att nazisterna gick tillbaka i valet 1932 så blev 
Hitler utsedd till rikskansler 

därför att de konservativa kretsarna hoppades att nu kunna dra nytta av nazisternas 
röster i riksdagen utan att ge partiet verklig makt. Av regeringens elva ledamöter var 
nämligen bara tre nazister. Ändå lyckades Hitler och hans partikamrater under loppet 
av några månader genomföra sin revolution på laglig väg.4 5 

Fortsättningsvis beskriver han händelserna kring riksdagshusbranden och 
de valframgångar nazisterna hade därefter samt hur kommunisterna hind
rades att delta i riksdagsarbetet. Häger avslutar diskussionen med en sam
manfattning. 

Att Hitler lyckades erövra makten berodde alltså främst på nöden, på hans egen agita
toriska skicklighet, på motståndarnas splittring och svaghet och på det gamla härs
karskiktets underskattning av hans hänsynslöshet och handlingskraft.466 

465 Häger 1979 s 146 
466 Ibid s 147 



Av detta citat framgår det att Häger beskriver olika maktstrukturer men 
han ger också aktörerna, främst Hitler, en viktig roll. Med hänsyn till den 
bakgrund som Häger tecknar är det en utveckling över några år och därför 
lång historia. 

3. Häger beskriver tillkomsten av nonagressionspakten sålunda. 

Den tyske utrikesministern von Ribbentrop flög till Moskva och slöt där en tysk
sovjetisk icke-angreppspakt den 23 augusti 1939. I en hemlig bilaga till fördraget 
delades Östeuropa i en tysk och en sovjetisk intressesfar. Hitler hoppades, att väst
makterna nu skulle avstå från att ingripa i den polsk-tyska konflikten, och Stalin hop
pades, att Sovjetunionen nu skulle kunna skjuta fram sin västgräns utan att bli indra
gen i ett stormaktskrig. Den förste september anföll tyskarna (...)467 

Det är kort historia som här beskrivs. Den långa tillbakablicken som Häger 
brukar ha saknas till stora delar och därför är det här i tid en kort historia. 
Vem eller vilka som ordnar detta är klart. Det är ett aktörsperspektiv som 
framträder i det här citatet. 

4. Försörjningsproblemen under första världskriget berodde enligt Häger 
o pa 

att sjöfarten led svåra förluster, avspärrningen, att ransoneringen infördes 
sent och tidvis fungerade dåligt samt statsministerns tyskvänliga politik 
som gjorde att västmakternas handelspolitiska påtryckningar ökade. Efter 
byte av statminister kunde regeringen åstadkomma ett bättre handelsavtal 
med västmakterna och det medförde att försörjningsläget förbättrades i 
landet. Häger skriver också att tack vare vår export kunde Sveriges ut
landsskuld i huvudsak avvecklas. 

I en kort problemdiskussion ställer han frågan om en revolution var nära 
i Sverige 1917-1918. Han pekar på vad som hände i Ryssland och Tysk
land och att ett "revolutionärt vänstersocialistiskt parti bildades och upp
lopp ägde rum på skilda håll i landet på grund av livsmedelsbristen".468 

I ett tidsperspektiv beskriver Häger en situation som utvecklas under 
något år och därför är det i huvudsak lång historia även om den värsta för
sörjningskrisen inte var särskilt långvarig. I det förändringsperspektiv som 
jag studerar är det olika regeringars agerande som ställer till det, men se
dan är det en ny statsminister som efter folkliga protester förmår förbättra 
läget. Det är med andra ord mest ett afctörsperspektiv som läggs i den här 
versionen. 

5. Häger beskriver socialpolitikens framväxt genom att ange en rad beslut 
som tillsammans hade betydelse. 1918 kom en fattigvårdsreform som 1924 

467 Ibid s 162 
468 Häger 1979 s 135 



följdes av ett beslut om att skilja barna-och ungdomsvården från fattigvår
den. År 1927 gjordes viktiga förändringar på skolans område. Särskilda åt
gärder för de arbetslösa beskriver han också, likaså att arbetarskyddslag
stiftningen förbättrades. "Lagen om pensionsförsäkring ersattes 1936 av en 
lag om folkpensionering som bl a ökade pensionerna rätt väsentligt, och 
1938 fick alla rätt till minst två veckors semester." Det är inte lätt att göra 
en direkt koppling mellan detta avsnitt och en bestämd person eller parti. 
Det står visserligen att "den svenska socialdemokratin var (...) inriktad på 
en aktiv socialpolitik" men en tydlig aktörsroll är trots detta svår att fa 
fram genom den placering och skrivning som avsnittet har. I stället far jag 
ett intryck av att det är den allmänna tillväxten (i boken sägs den materiella 
standarden ha stigit med 60 procent under mellankrigstiden) som gett ut
rymme för reformerna. Häger har här lagt närmast ett strukturellt perspek
tiv på socialpolitikens framväxt. Det är däremot inte direkt svårt att se att 
det tidsperspektiv han lägger sträcker sig över minst tjugo år och därmed 
betecknar jag förklaringen till socialpolitikens framväxt som lång historia. 

6. Häger skriver att de svenska militära utgifterna femtondubblades på kort 
tid och att pengar skaffades genom en särskild värnskatt och genom lån. 

På det ekonomiska området var Sverige bättre rustat att möta krigets påfrestningar. 
Ransoneringar infördes tidigt och fungerade bättre än under första världskriget och 
priserna steg långsammare än då. Existensen av starka och ansvarsmedvetna organi
sationer inom näringslivet och på arbetsmarknaden gjorde det lättare att klara för-
söij ningen.469 

Därefter redogör han för de problem med bränsleförsörjningen som fanns 
och hur regeringen lyckades lösa en del av dessa. 

Det är helt klart ett långt historiskt perspektiv som Häger här tecknar. 
Även om regeringen nämns i slutet är det dock organisationsstrukturen och 
ett bättre regelverk som löser det mesta av de ekonomiska problemen, dvs 
det är främst ett strukturperspektiv som Häger lagt på detta. 

I sina förklaringar av det som skett i dessa sex avsnitt har Häger använt 
sig av ett långt historiskt perspektiv i fem fall. Det är endast i beskrivning
en av nonaggressionspakten som han skrivit kort historia. När det gäller 
vad eller vem som åstadkommit en förändring har han oftare anlagt ett 
strukturperspektiv än ett aktörsperspektiv men när han beskrivit Hitlers 
väg till makten har han tydligt använt både ett aktörs- och ett strukturpers
pektiv. 

Bildtexter 

469 Ibid s 173 



Grepp om historien har få bilder därför att förlaget, Studentlitteratur, inte 
ville ha så många bilder och därför att Häger visste att skolorna hade egna 
bilder. Världskrigen och mellankrigstiden skildras således med endast tre 
bilder och en karta. Bilderna är lagda som introduktion till vardera ett kapi
tel. Var de tre bilderna kommer ifrån står inte angivet. Kartan visar Europa 
efter första världskriget. Den saknar egen text. Det enda om finns skrivet 
till kartan är en förklaring som finns i en särskild ruta. 

Till fotografierna hör däremot bildtexter som omfattar några rader text. 
Bilden till första världskriget visar mordet på det österrikiska-ungerska 
tronföljarparet och här kommer en del av de uppgifter som brukar finnas i 
grundtexterna. Det står att tronföljarparet sköts, exakt datum är angivet 
men inte vad mördaren hette, endast att han var en serbisk nationalist. 
Bildtexten till bild två lyder så här: "Under tiden mellan de båda världskri
gen drabbades västvärlden av svåra ekonomiska kriser. Bilden visar enor
ma köer av arbetslösa i New York under den stora depressionen i början av 
1930-talet." Den tredje och sista bildens text handlar om judeutrotningen 
och bilden, som är välkänd, visar en judisk pojke som sträcker upp sina 
händer. Häger skriver bl a att "här förs överlevande judar bort ur ruinerna 
för direkt transport till ett utrotningsläger". 

Häger har använt bildtexterna till att föra fram sådant innehåll som han 
inte hafi plats för i den löpande texten och på den här punkten är det en 
avvikelse från grundtextens koncentration. 

Historiesyn 

Häger är den av de tretton läromedelsförfattare som jag intervjuat som pro
centuellt sett skrivit mest om historieskrivningens problem. Regelbundet 
för han i texten korta diskussioner varför historien tog just den vändning
en. Han säger "att det skulle man ju göra enligt alla läroplaner som har 
gällt under min lärartid (—) Det har jag alltid betraktat som självklart".470 

När det gäller andra världskriget har han skrivit in två problemdiskus
sioner. Den första ställer frågan "Hur kunde det hända igen?" och i den 
andra, som är placerad efter skildringen av kriget, frågar han "Varför förlo
rade axelmakterna och Japan kriget?" 

Här bryter Häger till en del med det mönster som andra lärargrupper 
som jag intervjuat har visat upp genom att han relativt ofta diskuterar de 
svårigheter som är förknippade med historieskrivning. Det tolkar jag dels 
som ett utslag av hans ambition att följa givna instruktioner i olika styrdo
kument dels som en följd av att han själv bedrivit en viss forskning i sin li
centiatexamen. Dessutom tror jag att han påverkats av den historieunder
visning som han fick i läroverket där en av historielärarna, Evers, var 
mycket krävande och enligt Häger "såg historien som en intellektuell öv

470 Intervju 2 med Häger s 38 



ning (...) det var samband och sådant hela tiden". Häger ger ett exempel 
från en tentamen i historia vid universitetet i Lund där han med hjälp av si
na gymnasiestudier började redogöra för de "frihetstida deputationerna" då 
han avbröts av docenten som sa att detta kunde han inte riktigt själv. "Det 
påstods att hade man ett bra betyg för Evers så kunde man åka till Lund 
och ta en etta omedelbart utan föregående studier (—) Hans sätt att syssla 
med historien (...) var mer det analytiska".471 

Häger har redan i intervjusvaren berättat att han främst försökt skriva 
sakligt och värderingsfritt eftersom det vid den tiden fanns en debatt om 
indoktrinering och han ville undvika värderande uttryck. Ingenstans har 
han tydligt redogjort för sin historiesyn och av Sodring Jensens indelning i 
fyra olika historieundervisningsteorier säger han själv att alla tre utom den 
nationalistiska har "i skiftande grad spelat in här". Utifrån texten i lärobo
ken och hans betoning av saklighet och värderingsfrihet är min bedömning 
att hans historiesyn, när han skrev den här bokserien, låg närmast den ob-
j ektivistiska historieundervisningsteorin. 

I framställningen är det ofta de långa linjerna som framhålls och det är 
inte en personcentrerad berättande framställning som han serverar. Hur 
mycket av den skrivstilen som är ett utslag av hans personlighet och hur 
mycket som beror på den statliga granskningen är svårt att avgöra. Häger 
menar dock att det hade blivit en mer levande, narrativ historia om han vå
gat skriva helt efter sin egen önskan. Här är det emellertid svårt att avgöra 
hur mycket som är en efterkonstruktion och hur mycket han har påverkats 
av den tidsanda som rådde när han skrev Grepp om historien. Han säger 
själv i en av intervjuerna att han skrev mer om marxismen än han nu skulle 
ha gjort. Det går inte heller att avgöra hur stort intryck han i efterhand har 
tagit av de framgångar som t ex Herman Lindkvist och Peter Englund haft 
med sina populärhistoriska böcker och som han själv i viss mån också haft 
på senare år med andra läroböcker som är mer narrativt skrivna. 

Hans intresse för andra världskriget har inte visat sig i att han skrivit 
anmärkningsvärt mycket om detta. Det är i stället Mellankrigstiden som 
fått störst utrymme av dessa tre avsnitt både när det gäller sidantal och an
talet problemdiskussioner. Men mellankrigstiden omfattar en längre tids
period än de båda världskrigen. Att han trots ett stort personligt intresse för 
andra världskriget inte skrivit mer om detta tolkar jag som ett utslag av 
professionalism och disciplin. 

471 Ibid s 4 
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Människans historia 

Rubriksättning 

Det finns 122 rubriker i denna lärobok. Den är därigenom rubriktätast av 
de tre böckerna med i genomsnitt två rubriker per sida. Men textmassan är 
betydligt större per sida i den boken än i de båda andra eftersom sidorna är 
så breda att det finns plats för tre spalter. Det är en jämn fördelning mellan 
rubriker bestående av ett, två eller tre ord. 

Det finns fem olika stilsorter i rubrikerna. Huvudrubrikerna visar att det 
är allmän politisk historia som dominerar. Det är rubriker som Första 
världskriget, Demokratiska stater, Det kommunistiska alternativet, Fascis
men och nationalsocialismen, Mellersta Östern och Indien, Kina och Japan 
osv. En av huvudrubrikerna heter Teknisk och ekonomisk förändring och 
en annan Norden under Mellankrigstiden. De är de enda av tio huvudrubri
ker som inte handlar om allmän politisk historia. De flesta längre rubriker
na finns bland underrubrikerna även om det här också finns korta rubriker. 
Ingen rubrik, varken bland huvudrubriker eller underrubriker, är formule
rad som en fråga. 

Förklaringar 

1. Första världskrigets utbrott förklarar Westin som en räcka av händelser 
som utspelas under en vecka och som börjar med ett mord. Inget namn 
nämns på mördaren eller de som mördas. Händelseutvecklingen berodde 
på de allianser som fanns uppbyggda. Förklaringen är i ett tidsperspektiv 
kort historia och den ger i huvudsak ett strukturperspektiv. Detta gäller 
grundtexten. I en "ruta" vid sidan om denna text diskuterar Westin krigets 
orsaker ur några olika synpunkter. Mer om detta längre fram i avhandling
en. 
2. Westin ger den mest utförliga förklaringen till hur Hitler kom till mak
ten. Först berättar han att Hitler 1921 gjorde sig till ledare för nationalso
cialistiska tyska arbetarpartiet och krävde obetingad lydnad. Sedan beskri
ver han nazismens ideologi och arbetsmetoder för att sedan redogöra för 
hur Hitler med konservativt stöd blev utsedd till rikskansler av Hinden-
burg. 

Med hotelser och löften förmådde han r iksdagen att ge regeringen fullmakt att stifta 
de lagar som den ansåg nödvändiga för att komma tillrätta med en rad aktuella sam
hällsproblem (—) Med hjälp av denna fullmakt kunde Hitler på - som det sagts- lag
lig väg inom loppet av ett år förvandla Tyskland från en demokrati till en nationalso
cialistisk enparti- och ledarstat.472 
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Slutligen beskriver Westin hur presidentens ämbete fördes över på rik
skanslern, Hitler, men att denne vid den tiden redan låtit upplösa fackfö
reningar och förbjudit andra partier än det nazistiska. 

Det är en förklaring som går tillbaka till slutet av första världskriget och 
bildandet av det som skulle bli det nazistiska partiet. Förklaringen omfattar 
också det misslyckade kuppförsöket 1923 och Westin leder förklaringen 
ända fram till Hitlers envälde. Det är defmitionsmässigt lång historia som 
både beskriver den maktstruktur som fanns och vad en fräck aktör som 
Hitler kunde åstadkomma för att få makten. Jag anser dock att aktörspers-
pektivet är det dominerande i det här avsnittet. 

3. Icke-angreppspakten mellan Tyskland och Sovjetunionen berodde enligt 
Westin på att Tyskland vann dragkampen om Sovjetunionens stöd över 
västmakterna genom att underteckna en nonaggressionspakt. Så här be
skriver han det som skedde. 

Till världens enorma häpnad slöts i augusti 1939 en tysk-sovjetisk icke-angreppspakt. 
Den hade ett hemligt tillägg: Baltikum, Finland och en hel del av Rumänien skulle 
vara sovjetiskt intresseområde, och Polen skulle delas. En vecka efter det att pakten 
undertecknats, den 1 september, gick tyska arméer utan krigsförklaring över gränsen 
till Polen.473 

Det är kort historia om hur Tyskland vann "Stalins stöd" som Westin ut
tryckt det. I det här spelet finns aktörerna Tyskland och Hitler på den ena 
sidan och Sovjetunionen och Stalin på den andra. Både länder och ledare 
nämns här som viktiga och därför klassar jag det som främst en historia 
iscensatt av aktörer. 

4. "Regeringen lyckades med det (att hålla Sverige utanför kriget, min 
kommentar) men knöt samtidigt ekonomiskt nära an till Tyskland. Expor
ten dit flödade och gav Sverige en högkonjunktur liknande USA:s vid 
samma tid. Det ohämmade utflödet av jordbruk- och industriprodukter or
sakade svår varubrist, prisstegringar och hårda ransoneringar."474 Det här 
är ett citat ur Westins skildring av försörjningsläget i Sverige under första 
världskriget. Avsnittet är dock placerat under rubriken "Norden under 
mellankrigstiden". Sedan skriver Westin att det under våren och sommaren 
1918 "utbröt hungerkravaller i flera städer, livsmedelsbutiker stormades 
och plundrades" samt att det i november rådde upprorsstämning i Sverige. 
Westin menar att dessa oroligheter påskyndade beslut om demokratiska re
former. Men det står i stort sett inte något mer än citatet här ovan om hur 
försörjningsfrågan löstes i vårt land. Westin skriver överhuvudtaget mer 
(och hellre verkar det) om politisk än om ekonomisk och social historia. I 

473 Ibid s 424 
474 Westin mfl 1993 s 415-416 



det som skrivs är regeringen en tydlig aktör och verksamheten sträcker sig 
över lång tid och därför definierar jag det som lång historia. 

5. Om socialpolitikens framväxt skriver Westin så här. Underrubriken är 
Folkhemmet: 

De (socialdemokraterna, min kommentar) ville reformera ålderspensioneringen, so
cialhjälpen, sjukvården, undervisningen. I sin propaganda talade de gärna om ett 
folkhem där staten skulle garantera alla människors trygghet och omvårdnad och där 
alla skulle ha lika möjligheter. 

Från ideologisk synpunkt betydde detta att socialiseringsprogrammet ersatts av ett 
socialt välfardsprogram. Men det blev inte mycket tid över till att förverkliga ett så
dant. Socialdemokraterna hann bara genomfora några smärre reformer, bl a förbätt
ring av ålderspensionen, behovsprövad mödrahjälp och två veckors semester.475 

Westin ger först en ideologisk bakgrund till socialpolitiken för att sedan 
skriva vad som genomfördes. Genom den bakgrund han tecknar blir det 
lång historia och aktören blir ett politiskt parti. 

6. Den kritik som fanns mot svenska regeringen för undfallenhet mot 
Tyskland menar Westin 

påverkade inte svenskarna i allmänhet. För dem var det viktigast att regeringen ge
nom sin politik bevarade freden och genom en klok hushållning med landets reesur-
ser sörjde för att de med vissa inskränkningar kunde leva som vanligt. Ja, t o m sun
dare. Faktiskt var tack ransoneringarna av kaffe, socker, fläsk och matfett det svenska 
folkets hälsotillstånd under kriget bättre än någonsin.476 

I det här citatet finns inte bara en skildring av försörjningsläget och den 
ekonomiska politiken i Sverige utan här finns också en del av Westins 
barndom inskriven hur långsökt det än kan verka vid en första genomläs
ning. När han skriver att livet kunde vara sundare under kriget kommerjag 
ihåg hans skildring av mathållningen i hemmet. Havregrynsgröten, som de 
åt varje dag i hemmet och som han och hans syskon tidigt övertog ansvaret 
för, har med orätt av många betraktats som en föraktlig föda anser han. 
Westin menar i stället att för folks hälsa har den visat sig vara perfekt i 
många avseenden. Han säger vidare att han "tänkt på det när jag skrivit lä
roboken", t ex när han skrivit om hur folk haft det. Då har han använt en 
del formuleringar som visar att han tycker att en kost "med olika cerealier" 
var någonting bra för människorna. 

Han fortsätter i texten att berätta att Sverige i handeln med Tyskland 
kunde utnyttja dess behov av malm på så sätt att vårt land fick bra betalt 
för malmen och säkrade leveranser av kol och olja. Men efter 1943 drog 

475 Ibid s 418-419 
476 Ibid s 435 



Sverige ner på malmleveranserna, påpekar han. Avsnittet illustreras med 
en bild på ett vedlager i Stockholm. 

När Westin skriver om det ekonomiska livet i Sverige under andra 
världskriget gör han en koppling över till den politiska utvecklingen som 
han egentligen har som utgångspunkt och ram för hela skildringen. I tid är 
det lång historia. Han redogör för och han pekar på de strukturer som fanns 
etablerade och som vidmakthölls för att klara landets ekonomi. De aktörer 
som finns med i bilden är Tyskland och den svenska regeringen. Men trots 
detta är det, som jag bedömer det, strw&tarperspektivet som framträder 
tydligast. 

I Westins förklaringar är det i dessa exempel den långa historien och ett 
a&törsperspektiv som dominerar. Det är som jag tolkar det forskaren i 
Westin som drar upp det långa perspektivet och som söker de aktörer som 
deltar i politikens maktspel och det är folkbildaren, föreläsaren, i honom 
som vill föra detta vidare. 

Bildtexter 

Det är gott om bilder i boken. Bildtexterna till dem är oftast utförliga och 
bryter på den här punkten helt med den tradition som t ex Söderlund skrev 
i. Westins bildtexter är förklarande och utredande. I den första intervjun 
säger han att faktiskt skriver bildtexter där han uttalar en mening även om 
den är inlindad. Läsaren kan se det som ett sorts (personligt) ställningsta
gande.477 Ett sådant exempel på en personligt skriven bildtext är texten till 
bilden från de tre storas möte i Potsdam 1945. Westins bildtext lyder så 
här: 

Attlee, Truman och Stalin med rådgivare vid den avslutande presskonferensen i par
ken till slottet Sanssoucis i Potsdam. Kroppsspråket är talande. Stalin sitter tungt i sin 
stol och ger de andra två en slug, misstänksam blick. Truman med nonchalant kors
lagda ben småler med minen hos den som har trumfkortet i rockärmen 
(atombomben). Attlee kryper ihop som 'den fattige kusinen,' utan något att säga till 

478 om. 

En del bildtexter är särskilt långa och innehåller många sifferuppgifter. Det 
gäller t ex texten till en bild med fartyg ur den amerikanska flottan. Den 
texten omfattar fler än 150 ord och många sifferuppgifter. En liknande 
bildtext finns två sidor längre fram och också den räknar upp en mängd 
fakta.479 

Det här senare sättet att skriva bildtexter kan tyda på att Westin vill ge 
så många exakta uppgifter som möjligt och det är troligen två exempel på 
det Westin menar när han i den andra intervjun säger att han haft de gamla 

477 Intervju 1 med Westin s 12 
478 Westin mfl 1993 s 440 
479 Ibid s 429 och 431 



kunskapskraven alldeles för starkt i sin föreställningsvärld vilket medfört 
att han haft svårt att sovra. Han tror att yngre historieförfattare haft det 
lättare på den punkten.480 

Det finns en källförteckning till bilderna i varje bokdel. Källförteck
ningen anger sida och bildens placering på sidan. 

Historiesyn 

Westin redogör ingenstans explicit för sin historiesyn men på min direkta 
fråga utifrån S0dring Jensens historieundervisningsteorier svarade han att 
det var den kategoriala historieundervisningsteorin som låg närmast hans 
sätt att skriva historien på om den fick ett tillägg av kunskapsinhämtande. 
Vid ett par tillfällen säger han dock mer i förbigående att han fatt sin 
grundsyn när det gällde historisk vetenskap och metodik av Laurits Wei-
bull.481 

Med ledning av uttalanden som detta och det han berättat om sin upp
växt, utbildning och arbetsliv samt av inriktningen på det han skrivit och 
särskilt med hänsyn till uppläggningen och utformningen av Människans 
historia vågar jag påstå att han främst skildrat politisk historia med en 
strävan till objektivitet (det senare gäller inte bildtexterna vilket jag nyss 
påpekat). Den politiska historien finns där hela tiden även när han skriver 
ekonomisk, social eller kulturell historia och han granskar gärna maktspel i 
olika former. I förordet talar han om att han vill hjälpa läsaren att se "vilka 
krafter som åstadkommer förändringar". 

Westin skriver som de flesta andra av läroboksförfattarna mestadels en
dast en version av en historisk händelse eller ett förlopp. Det innebär att 
han i regel inte gör några längre utvikningar där han diskuterar hur olika 
forskare eller debattörer sett på händelseförloppet eller följderna av ett 
skeende. 

Vid något tillfälle bryter han dock denna ordning. På samma sida som 
han skildrar första världskrigets utbrott redovisar han en debatt om krigets 
orsaker. Han pekar på de maktstrukturer som fanns och som vissa forskare 
menar var den viktigaste orsaken till kriget. Men Westin lyfter också fram 
den forskning som betonar ett aktörsperspektiv. Dessutom redovisar han 
en del av debatten för eller emot de båda tolkningarna innan han skriver att 
inflytelserika politiker och kulturpersonligheter i Europa en lång tid innan 
krigets utbrott idealiserat kriget och därigenom motarbetat fredsrörelsernas 
arbete. 

Men det är inte vanligt i hans skildring av historien att han redovisar de
batter så här tydligt. Möjligen kan det sägas att han genom olika citat i 
bildtexter och i huvudtext och i de överkursrutor som förekommer då och 
då ger ett andra eller tredje perspektiv på historien, åtminstone innebär de 
480 Intervju 2 med Westin s 45-46 
481 Ibid s 12 



ofta en konkretisering av ett läge eller en situation. Ett sådant exempel är 
bildtexten till Picassos tavla om bombningarna av Guernica. Bildtexten, 
som omfattar 144 ord, redogör för bakgrunden till konstverket och lämnar 
på så sätt ett kompletterande perspektiv på det spanska inbördeskriget. 
Men huvudintrycket på denna punkt är att han i förordet lovar mer av dis
kussion om historieskrivningens problem än vad som kan spåras i dessa tre 
kapitel. 

Westin skriver för övrigt en faktafylld och utförlig historia där den poli
tiska dimensionen dominerar i grundtexten. I bildmaterialet finns dessutom 
flera kulturhistoriska inslag i form av bilder på konstverk och affischer och 
i bildtexterna finns som jag tidigare antytt ett mer personligt skrivsätt. 



8. LÄROBOKSFÖRFATTARNA I SINA BÖCKER 

Vi kan inte beskriva något utan att beskrivaren är med i beskrivningen.482 

Att finna spår av författarna i deras läroböcker kan liknas vid ett pusslande 
med olika enskilda fakta. Bit läggs till bit och så småningom framträder en 
mer eller mindre tydlig bild. Vid den första allmänna genomgången och 
presentation av läroböckerna fann jag följande: 

I förorden presenteras oftast författarnas intentioner och tankar med lä
roboken och i innehållsförteckningen syns i regel om de i dispositionen av 
stoffet försökt fullfölja sina idéer. 

Den kategorisering av författarna i tre olika grupper som jag gjorde efter 
den första omgångens intervjuer överensstämmer nästan fullt ut med det 
mönster som framträdde i förord och innehållsförteckningar därför att jag 
även här fick fram motsvarande tre kategorier. Den första gruppen bestod 
av dem som främst är historiker/forskare, den andra av dem som i första 
hand är didaktiker/lärare och en tredje grupp som är både och. Men två av 
personerna hamnade inte efter den här analysen i den kategori som jag 
först placerat dem. Det gäller Ernst Söderlund och Bengt Åke Häger. De 
borde enligt den här indelningen byta plats med varandra för att passa in i 
mönstret. Jag kommer strax att förklara detta platsbyte utförligare. 

Vilka spår har författarna lämnat efter sig? 

Den första gruppen av författare som består av forskande historiker fram
träder tydligt i förord och disposition. I Historia i centrum och periferi 
samt Vägar till nuet är huvudidén att med hjälp av läroböckerna åstad
komma en intellektuell debatt i klassrummet kring olika avsnitt och pro
blem i historien. Till sin hjälp har lärare och elever artiklar skrivna företrä
desvis av ett stort antal aktiva forskare som representerar olika historiesy
ner. Det är också så läroböckernas huvudförfattare Graninger och Tägil re
sonerat i s ina intervjusvar. Det var debattklimatet vid den historiska insti
tutionen i Lund som de ville föra in i läroböckerna och de förväntade sig 
att lärarna ute i skolorna skulle uppskatta att få aktuella forskningsresultat 
flersidigt presenterade. Även Tägils tankar om att historien ska användas i 
nutiden för att diskutera framtiden skymtar fram. Men framförallt Historia 
i centrum och periferi var inte riktigt tillrättalagd för det gymnasium och 
de lärare som då verkade och därigenom blev försäljningsframgången 
kortvarig. 

Till den här gruppen läroböcker hör också Människans historia. I förord 
och innehållsförteckning finns inskrivet forskarens intresse för att studera 
det föränderliga i historien och de krafter som ligger bakom förändringar

482 Marton, F, vid konferens i Kolmården 25/11 1996 



na. Det är Gunnar T Westins tankar som här går igen men det låter nästan 
som ett Weibullskt eko när han skriver att han vill att eleven ska förhålla 
sig kritisk till olika uppgifter samt granska det politiska maktspelet. Detta 
påminner om den långa seminarieserie kring Västerås riksdag som Westin 
deltog i under sin forskarutbildning i Lund. Westin vill enligt förordet fa 
eleverna att också förstå att historien hade kunnat och kan "gå i olika rikt
ningar". 

Den andra gruppen av skribenter utgörs framförallt av huvudförfattarna 
till Fyra epoker, Två sekler och Nya Alla tiders historia. De beskriver i 
förorden och genom sina innehållsförteckningar det jag kallar en "rak" och 
icke problematiserad historia med i regel endast en version av en händelse 
eller företeelse. Böckernas omfattning och uppläggning är gjorda för att få 
fram en lärobok som lärarna känner igen och som olika sorters lärare kan 
använda även om ingen tycker att den passar dem precis (vilken bok gör 
det egentligen?). Fyra epoker och Två sekler har forskare som medförfatta-
re men huvudförfattaren Lars Hildingson tillhör kategorin didaktiker, lära
re, och han har genom sitt arbete som författare, organisatör och redaktör 
satt sin prägel på boken. 'Fyra epoker (...) var hans verk faktiskt."483 Nya 
Alla tiders historia är på olika sätt användarvänlig och skolanpassad. Den 
är inte för omfattande, i det här sammanhanget "endast" 380 sidor. Tyngd
punkten ligger på modern historia. Det finns ett stort bild- och kartmaterial 
i boken och till och med pärmarnas insidor används för kartor (det är troli
gen en erfarenhet som författarna gjort under sina många år som gymnasie
lärare att det är bra att ha en europakarta- och världskarta i boken. Genom 
placeringen på pärmarnas insidor tar kartorna inget utrymme från textde
len.). Läroboken har dessutom ordförklaringar, som nästan fyller funktio
nen av en historisk begreppssamling, i slutet av boken. Medeltidens och 
nya tidens historia borde enligt den indelning som jag gjort av författarna 
ha hamnat i egen egen avdelning eftersom den främst är skriven och redi
gerad av Söderlund, som hann med att vara både lärare och forskare, men 
så är inte fallet. Den har i s tället en tydlig anpassning till det gamla läro
verket och gymnasiet. I boken är stoffet organiserat efter de läroplaner som 
då gällde. 

Den andre som utöver Ernst Söderlund bryter det mönster som jag såg 
efter intervjuerna är Bengt Åke Häger. Hans bokserie Grepp om historien 
1-3, har en tydlig uppläggning med en begränsad kärnkurs och en mängd 
frågor och uppgifter samt tips för fortsatta studier. Den dispositionen visar 
likheter med den uppläggning som korrespondensinstitutet Hermods an
vänt i sina kurser. Det ligger nära till hands att tro att Häger, som "tagit nå-
ra kurser" på Hermods och ett par somrar suttit och rättat uppsatser för 
Hermods och som uttrycker beundran för deras kursmaterial, inspirerats 
medvetet eller omedvetet, när han skrivit Grepp om historien. Häger be

483 Intervju 1 med Westin s 2 



skriver de Hermodsbrev han läste för att kunna rätta uppsatserna med ord 
som "gedigna, grundliga, genomtänkta, genomarbetade - jag blev mycket 
imponerad utav det arbete som lagts ner där". Han talar uppskattande om 
den roll Hermods spelade för studenter och det är när han arbetar där som 
han första gången far tanken att "det skulle vara roligt och sitta och göra 
såna här kurser". Det var under den här tiden som han också började pro
ducera sig, först i tidningar och sedan i läroböcker. Därtill kommer, som 
jag tidigare nämnt, det intryck som han tagit av sin historielärare i lärover
ket. 

I den fördjupade analys som jag gjort av tiden 1914-1945 i tre läroböck
er, har jag noterat följande. 

Ernst Söderlund framträder i sin lärobok Medeltidens och nya tidens 
historia främst genom ett precist språk och sitt intresse av och sin kunskap 
om svensk ekonomisk historia. Jag tror att det var i historiens ekonomiska 
och sociala del som han i någon mening knöt ihop sitt liv, från den gård på 
en mälarö där han var född med kakelugnen och en enkel rörledning till en 
handpump i köket som de enda förändringar som gjorts sedan gården 
byggdes 1736, över faderns konkurs och familjens splittring vid faderns 
död och problemen med sin egen försörjning till framgångarna i studier, 
undervisning, forskning och läroboksskrivande.484 "Det har ju blivit någon 
nytta med den där forskningen, den har ju i a lla fall färgat läroböckerna i 

o o 9Î485 någon man. 
Hans yrkesverksamma liv kunde som jag tidigare visat delas i två unge

far lika stora hälfter gymnasielärarens och professorns. 
Genom hans sätt att framställa den allmänna politiska historien tycker 

jag mig spåra den ena delen av hans profession, nämligen undervisaren-
läraren. Det är läraren i honom som redogör för krig och konflikter för en 
grupp gymnasister på det sätt som han trodde att dåtidens gymnasielärare 
ville ha historien framställd. Söderlund kände väl till de önskemål som 
hans tidigare kollegor hade på den punkten genom sin långa undervis
ningserfarenhet och sitt fackliga engagemang. Han visste, menade han, att 
läroverkslärarna tyckte det var enklare att ha samma bok flera år i rad, "då 
kunde dom läroboken och behövde inte läsa på". Flera av kapitlen i boken 
är med från tidigare läroböcker med små eller till och med inga föränd
ringar. Det skriver han också i förordet och kanske var det vid den tiden 
viktigt för försäljningen att inte göra så stora förändringar. 

Den sociala och ekonomiska sidan av historien var däremot det som 
fångade hans intresse och "hur männisorna hade det och hur dom var or
ganiserade ekonomiskt (...) (det var) precis det jag ville veta" förklarade 

484 Från flera håll, bl a från fd elever till Söderlund, har jag under avhandlingsarbetets gång fått höra vilken 
skicklig pedagog Söderlund var. Betygen från hans lärarutbildning visar också detta. I nekrologen öve r honom 
skriver tre ekonomhistoriker att "Ernst Söderlund var en av de skickligaste pedagogerna bland sin tids professo
rer i Stockholm ( — ) som föreläsare var han klar, medryckande och fängslande."Adamsson mfl 1996 s B 4 
485 Intervju 2 med Söderlund s 37. Här uttrycker sig Söderlund minst sagt försiktigt eftersom han hade "en cen
tral position inom ämnet" och under sin tid som forskare skrev en hel del själv som framgår av en tidigare not. 
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han i en av intervjuerna. Det märks också i hans skrivsätt. I avsnitten om 
ekonomisk och social historia redogör han inte bara för en händelseut
veckling utan han ger också flera och utförliga förklaringar. Det är vid så
dana tillfallen som jag tycker mig spåra den andra delen av hans yrkesliv, 
forskaren. Här framträder han i texten som professorn som diskuterar olika 
sidor av ett problem med sina studenter. I dessa delar får också texten liv 
och han presenterar sociala och ekonomiska förhållanden mer detaljerat än 
vad han gör i avsnitten om första och andra världskrigets politiska historia. 

Att Söderlunds historieskrivning blir mer utförlig och mer diskuterande i 
dessa avsnitt beror troligen också på att praktiskt taget allt han skrev och 
forskade om vid universitetet rörde svensk ekonomisk och i någon mån 
social historia (se förteckningen i not 446). Det är ur dessa källor som det 
flödar in i hans lärobok och blev "till någon nytta". 

Men han kunde enligt sin egen utsago aldrig binda sig för en särskild 
politisk uppfattning i den meningen att han knöt an till något politiskt par
ti. Därför har han inte velat föra ut ett speciellt politiskt budskap. I det lä
get, och därtill med en Weibullsk skolning i historia bakom sig, verkade 
ansatsen att skriva en objektivistisk historiebok inte långt borta. 

Slutligen tycker jag mig finna ett motsägelse i hans förhållande till lä
roplanen. Han säger att han kunde den och som tjänsteman strävade han 
efter att uppfylla den samtidigt som han utifrån sin starka position och sin 
omvittnade personliga pondus gjorde de tolkningar av läroplanen som han 
fann rimliga och gångbara. Det visar den översiktliga genomgången av 
hans lärobok och det intrycket förstärks av intervjuerna och kommentarer 
från personer som kände Söderlund. 

Bengt Åke Hägers "röst" hörs och syns på flera olika sätt i Grepp om 
historien. Han har skrivit utifrån en bestämd idé om hur en lärobok i his
toria skulle se ut med hänsyn till den då gällande läroplanen och sina egna 
lärarerfarenheter. Eftersom han skrivit läroboksserien helt ensam har hans 
idéer haft möjlighet att i stor utsträckning farga boken. Det syns i upp
läggningen av läroboken där hans lärarerfarenheter slår igenom på flera 
sätt. Eleven far i läroboken en del av den hjälp som annars lärare ofta ger. 
Jag tänker först på att kapitlet inleds med översikt som ger den studerande 
en bakgrund till arbetsområdet. Problemdiskussionerna som finns inlagda 
här och där kan vara tänkta att ersätta eller komplettera lärarens fråge
ställningar. Temaavsnitten är införda som svar på de krav som läroplan-
och kursplan ställde vid den tiden men de passar också in i up pläggningen 
av ett material som närmat sig det självinstruerande. Men det är framförallt 
det detaljerade studiematerialet i slutet av boken som far mig att se tydliga 
influenser från ett korrespondensmaterial. I studiematerialet anger Häger 
exakt vilka historiska kartor som passar för varje avsnitt och vad den stu
derande kan se i dem. Därefter följer instuderingsfrågor. Enbart till avsnit
tet om följderna av första världskriget finns omkring tjugo frågor. Efter 
dessa frågor finns förslag på källstudier med hänvisningar till lämpliga 



böcker. Vaije avsnitt avslutas med exempel på var det finns statistiska 
uppgifter om avsnittet för den som vill ha sådana. Hela bokseriens idé lik
nar, som jag har skrivit här ovan, till stor del den som ett korrespondens
material har och detta är troligen ett resultat av den erfarenhet av och be
undran för sådant material som Häger har berättat om. 

Vid produktionen av den här bokserien har det mesta tydligen gått hans 
väg för här anför han inga samarbetssvårigheter med redaktörer eller andra 
anställda på förlaget. Annars har det inte varit helt ovanligt i hans arbete 
med läroböcker. När han skulle skriva en övningsbok till Genom tiderna 
kom han inte överens med den tilltänkte medförfattaren och samarbetspla
nerna fullföljdes inte, med WilhelmTham hade han en mindre kontrovers 
om författarnamnen på läroboken och med redaktörerna på Hermods skar 
det sig rejält. Det finns flera möjliga tolkningar till dessa kontroverser allt 
från att detta är något ganska normalt när man skriver många olika läro
böcker på olika förlag till att Häger varit besvärlig att samarbeta med på 
grund av sin ambition och starka vilja. 

Häger skriver ofta i Grepp om historien med ett långt historiskt per
spektiv där han gärna tar fram de samhällsstrukturer som han menar har 
styrt utvecklingen. Det synsättet på historien har grundlagts tidigt av hans 
krävande läroverkslärare och var också vanligt i den historiska debatten 
när läroböckerna skrevs på 1970-talet då ämnet historia var påverkat av 
samhällsvetenskaperna. En bidragande orsak till att han skrivit på detta sätt 
kan ha varit att han i samband med att dessa böcker skrevs undervisade 
huvudsakligen i samhällskunskap. Han säger i den första intervjun att 
"boken har en samhällsvetenskaplig inriktning" och i den andra intervjun 
talar han om att i den här boken är det "rätt mycket ekonomisk och social 
historia".486 Han nämner också sin fil lic examen i ekonomisk historia som 
ett skäl till att så är fallet. 

Att han dessutom genom sitt meningsutbyte med en av statens granskare 
blev försiktigare i sitt skrivsätt bör också ha påverkat utformningen av 
denna bok. Han uttrycker sig försiktigt, onödigt utslätat säger han i inter
vjuerna, men hans ambition var att inte använda sig av värderande uttryck. 
På så sätt undvek han också kritik från statens granskare. 

Gunnar T Westin säger på ett ställe i min andra intervju att han medve
tet skrivit in delar av sitt liv i Människans historia. I det fallet gällde det 
aspekter på hur svenska folkets hälsa påverkades av kriget och på vad som 
är nyttig mat. Men hans röst finns på flera andra sätt i läroboken. 

Det första gäller den arbetsinsats han lagt ner på läroboksserien. Läro
boksserien omfattar 546 sidor i ett format som rymmer tre spalter där han 
skrivit det mesta. Även om andra författarnamn nämns i förordet har Wes
tin skrivit, skrivit om eller bearbetat praktiskt taget allt. Det bedömer jag 
som en stor arbetsinsats och där kommer hans vana vid hårt arbete in. Det 

486 Intervju 2 med Häger s 30 



började redan i föräldrarnas trädgårdsland och fortsatte fram till och med 
professorstjänsten med en mängd extrauppgifter vid sidan om det ordinarie 
arbetet. Han kommenterar sitt arbetssamma universitetsliv med att säga att 
i den pratiga värld som universiteten ibland är var det ibland skönt att fa 
någonting gjort och min kommentar blir att han tydligen också vågade stå 
för det han gjort. 

Det andra viktiga tecknet på hans "röst" är den tydliga ram han ger för 
historien i läroboken. Den ramen består av politisk historia som hämtar si
na förklaringar långt tillbaka i tiden men som lyfter fram aktörerna i ett 
maktspel. När han skriver om andra delar av historien blir det i regel rela
terat till den politiska utvecklingen och den eller de som har makten. Det 
här tolkar jag som en klar påverkan från de forskarseminarier han deltog i 
under sin utbildning i Lund. 

Ett tredje exempel på att Westins personlighet påverkat läroboken är att 
han skriver en historia som är fylld av fakta. Det är som han själv säger 
hans egen kunskapssyn som han inte har kunnat gå förbi. Det har dock 
medfört att han ibland lyft fram en större mängd fakta än vad gymnasieele
ver i allmänhet behöver och kan hantera på den tid som står till förfogande 
och därför har hans skrivsätt i praktiken inneburit att han överlåtit urvalet 
av fakta till elever och lärare i stället för att avgöra vad som borde vara 
med och vad som kunde lämnas därhän. 

I den akademiska världen har hans frimodighet ibland gett honom en del 
"hårda törnar". Dessa erfarenheter har dock inte hindrat honom för att 
skriva bildtexter som är personligt hållna där han mer eller mindre tydligt 
lyfter fram det som han vill säga med bilden. Detta skrivsätt kan diskute
ras. Styr han tittandet för mycket eller hjälper han bara eleverna att få ut 
mer av en bild? Men denna bok kom ut efter det att den obligatoriska stat
liga granskningen av läroböcker upphört och därför har ingen granskare 
haft anledning att diskutera denna fråga. 



9. STATENS ROLL 

Herbert Tingsten menade att när skolorna i "de s k civiliserade staterna" 
infördes på 1800-talet måste de 

vara medel att likrikta, passionera och intellektuellt behärska de spirande folken. 
Därför blev de, självfallet och nästan omedvetet, organ för spridning av de 
'härskande' idéerna, medel för upplysning, om man så vill - de flesta lärde sig att lä
sa, skriva och räkna och fick någon kunskap i historia och geografi - men också för 
presenterandet av gängse trosföreställningar, fördomar och villfarelser (...)487 (mina 
kursiveringar). 

Men statens kontroll över undervisning och undervisningens innehåll går 
längre tillbaka än till 1800-talet. I någon mån kan det sägas att så länge det 
funnits en stat och en skola har staten alltid på något sätt velat kontrollera 
innehållet i undervisningen. 

I vårt land har kyrkan och staten haft störst inflytande. Under 1900-talet 
har statens inflytande ökat samtidigt som kyrkans makt över utbildnings
väsendet gradvis minskat och i dag i stort sett upphört. 

Staten har med olika system påverkat skolans utveckling, framförallt 
den obligatoriska delen av skolväsendet. De medel som staten använt har 
varit av ekonomisk-, social- och utbildningspolitiska slag menar Gunilla 
Svingby. Hon anger statens system 
• av lagar och regler för skolan (behörighet, ansvar, organisation, resurser, 
läroplanens ämnesindelning och timplaner i läroplanen etc) 
• för mål av skolan (mål och anvisningar i läroplan med supplement) 
• för kontroll av skolan (statistikuppgifter, inspektörer, centrala prov, stan
dardprov och andra prov etc) som sätt att påverka och styra skolan i önsk
värd riktning488 

Här finns inte utrymme för att i detalj behandla alla olika aspekter av 
statlig påverkan. Jag ska därför begränsa mig till att se på statens styrning 
av läroboksförfattarna genom läroboksgranskningen. De didaktiska förut
sättningar och krav som läroplanerna (med timplaner, eventuella supple
ment och anvisningar) lyft fram har redovisats i avsnittet om gymnasieäm
net historia. 

Läroboksgranskningen 

Redan på 1600-talet inrättades en statlig censor som kontrollerade bokut
givningen i vårt land och därutöver fungerade biskoparna som kontrollan
ter av den grundläggande undervisningen och vid universiteten. I den kon
trollen ingick också litteraturen. 

487 Tingsten, H, 1969 s 13 
488 Svingby, G, 1982 s 9 
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Tidig kontroll av det skrivna ordet 
Den som tog sig for att muntligt eller i skrift befordra 'villfarelse', 'irring uti samve
ten' eller 'förakt för de här till dags uti vårt kära fäderneslands församlingar så nytte-
ligen brukade ceremonier' kunde råka illa ut. Enligt religionsplakatet av år 1663 
skulle vederbörande bli 'strängeligen och, om saken så beskaffad är, till själva livet 
bestraffad.489 

Inte heller under första delen av frihetstiden ändrades detta för enligt kans
liordningen 1720 skulle statens censor i förväg granska och godkänna allt 
som trycktes och såldes av bokhandlare.490 Den ordningen gällde tills 1766 
års tryckfrihetsförordning upphävde censuren. Men detta betydde dock inte 
att man kunde skriva vad som helst i skolböckerna eller att lärare i regel 
fick välja läromedel helt fritt. 

Den ordinarie proceduren innebar att lärare och rektor lämnade in förslag på läro
böcker till eforus, biskopen i stiftet. Det yttersta beslutet beträffande antagningen av 
läroböcker för undervisningen låg nämligen hos kyrkan.491 

Under andra hälften av 1800-talet tillsattes statliga kommissioner för 
granskning av läroböcker. 1868 hade alla läroböcker i geografi och historia 
för elementarläroverken undersökts. I kommitténs rapport diskuteras bl a 
vad historia är för något, vilka metoder som kan användas i undervisning
en och vilka krav de ställer på en lärobok. Granskningen hade omfattat 59 
historieböcker. Omdömena varierar naturligtvis men vad kommittén tyckte 
om olika böcker är ofta mycket lätt att utläsa. Samtliga böcker innehåller 
för litet om Norges och Danmarks historia, skrev kommittén.492 Ofta kriti
serades böckerna för att innehålla rena sakfel. Om en bok, Sveriges Histo
ria i sammandrag. En minnesbok för ungdom, heter det att 

Denna lilla bok är fullkomligt oanvändbar vid historisk undervisning (min kursive
ring). Hon är fylld dels af oriktiga och föråldrade, dels af o vigtiga eller för en lärobok 
olämpliga uppgifter samt förråder allt igenom brist på pedagogisk insigt eller omdö
me. Det åtföljande 'Minnesbladet' innehåller en mängd, till stor del värdelösa uppgif
ter om kungaätterna.493 

Kommittén talar här klarspråk men den uttalade sig också om andra saker. 
Här återges några exempel. Om boken Verldshistoriska Bilder skriver de 
att "stilen är ledig, språket rent och vårdadt; anden sedligt religiös" (min 
kursivering).494 "Tryck och papper äro ganska goda." Det omdömet får 
Lärobok i Allmänna Historien för flickscholor.495 "Ett fel är att författaren 
ofta anför termer och benämningar, utan att förklara deras betydelse och 

489 Richardson, G, 1990, s 26-27 
490 Lindroth, S, Frihetstiden, 198 9, s 81 
491 Olsson, L, 1986, s 96 
492 Kommissionen 1868 s 47 
493 Kommissionen 1968 s 65 
494 Ibid s 97 
495 Ibid s 86 



uppkomst." Detta påpekande gäller Huvuddragen af Nyare Tidens Geo
grafi och Historia för Gymnasier.496 

Nästan tjugo år senare, 1887, avgav en annan statlig kommitté ett utlå
tande efter det att den på regeringens uppdrag granskat de läroböcker som 
fanns att tillgå för folkskolan. Kommittén utarbetade också grundsatser 
efter vilka läroböcker borde vara uppställda. De ansåg att läroböcker i 
historia skulle 

å ena sidan innehålla kronologiskt ordnade lifs- och tidsbilder och å andra sidan 
öfversigter eller återblickar, som innehålla en öfverskådlig gruppering af tidsskedets 
vigtigare förhållanden (...) läroboken kan (...) afslutas med en regentlängd och en ta
bell öfver svenska väldets utvidgning och förminskning samt möjligen (...) ett krono
logiskt uppslagsregister (...)"• 

Kommittén hade dessutom synpunkter på framställningssätt, mängden år
tal, kursfördelning och illustrering.497 

Vid den här tiden fanns det tretton böcker i svensk historia som kommit
tén granskade. Omfånget på böckerna varierade ganska mycket. En av 
dem, Lundeqvist, A, E, Svensk historia för folkskolans barn. Hemlexor IV> 
Jönköping 1880, hade bara två ark dvs 32 sidor och utdömdes som "ett 
torrt register af hopade tilldragelser och namn" och den som var omfångs
rikast Bäckman, J, Sveriges historia. För folkskolelärare-seminarier och 
folkskolor sammandragen och bearbetad, Gefle 1987, innehöll 150 sidor. 
Den boken ratade kommittén bl a därför att dispositionen inte var bra, att 
nyare forskningsresultat inte hade beaktats och att "icke heller i fråga om 
stilen, som ju här betyder så mycket, framstår författaren fullt vuxen sitt 
värf'. 

Trots att kommitténs grundsatser inte verkar ha varit särskilt svåra att 
uppfylla gick det illa för de granskade böckerna. Kommittén var nämligen 
synnerligen konsekvent i sin bedömning i den meningen att den inte god
kände någon av böckerna i svensk historia. Detta är ett svårslaget rekord i 
läroboksgranskning. 

En fristående läroboksnämnd bildas 

Under mellankrigstiden blev läroboksfrågan åter igen aktuell.498 Frågan 
diskuterades och utreddes. År 1935 utgavs en förteckning över de böcker 
som var godkända att använda i skolorna. Det var 1934 års lärobokssak
kunniga som upprättat förteckningen.499 1938 inrättades en läroboksnämnd. 
Vid första sammanträdet beslutades att namnet skulle vara Statens läro
boksnämnd. Nämnden var ett fristående organ som skulle granska alla lä

496 Ibid s 81 
497 Granskning af läroböcker för folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning 1887 s 4 svensk historia 
498 Börjesson, B, 1982 s 44 
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roböckers kvalitet och pris. Vad man menade med läroböcker framgår av 
författningstexten. 

Med läroböcker avses i denna kungörelse egentliga läroböcker och läseböcker i läs-
ämnen, läroböcker i praktiska läroämnen och i övningsämnen, ordböcker, ordlistor, 
översättningsövningar, textböcker i främmande språk, kartböcker, räkne- och andra 
tabeller, tryckta arbetsanvisningar med kartor, illustrationer, sifferuppgifter eller ut
förligare text, vilka äro avsedda att regelmässigt nyttjas som hjälp, föreskrifter för 
välskrivning och textning samt sångböcker.500 

Det är ett finmaskigt nät som författningstexten lägger ut. Praktiskt taget 
inget tryckt material som var avsett för skolbruk kunde undgå att fastna 
och granskas. Frågan är varför det var viktigt att granska alla sorts böcker t 
o m föreskrifter för välskrivning och textning? Var det för att förlagen inte 
skulle ta ut oskäliga priser eller fanns det andra skäl?501 

Till en början skulle nämndens beslut underställas SÖ:s prövning. Här 
återges några av de delar som skulle granskas och som är av intresse för 
denna undersökning: 
a) att läroboken, vad angår papper, tryck och format samt bandets beskaf
fenhet och kvalitet, lämpar sig för det avsedda ändamålet; 
b) att lärobokens typografiska uppställning, illustrationsmaterial och de 
stilsorter, som kommit till användning i densamma, uppfylla skäliga an
språk i oftalmologiskt hänseende; (oftalmologi är läran om ögat och dess 
sjukdomar, min kommentar) 
c) att lärobokens innehåll, omfång och disposition stå i överensstämmelse 
med vederbörande undervisningsplan; 
d) att överensstämmelse råder mellan de kursmoment som i läroboken be
handlas, och dem, som äro föreskrivna för de kurser eller klasser, för vilka 
läroboken är avsedd; 
e) att eventuellt förekommande illustrationsmaterial ansluter sig till de 
kursmoment, det avser att belysa; 
f) att lärobokens innehåll är objektivt och vederhäftigt och såvitt möjligt 
överensstämmande med den vetenskapliga och så vitt möjligt motsvara den 
vetenskapliga utvecklingen på ifrågavarande område; 
g) att läroboken är i språkligt och formellt hänseende tillfredsställande och 
lämpad efter lärjungarnas ålder och mognad; 
h) att lärobokens pris är skäligt samt 
i) att läroboken är av behovet påkallad och i väsentliga avseenden utgör en 
självständig insats på det pedagogiska området. 
Om det ansågs nödvändigt skulle nämnden utse två granskare för varje 
bok. Ämnessakkunniga för läroböcker i kristendomskunskap skulle dock 
utses efter samråd med ärkebiskopen.502 

500 Kungl. Maj:ts kungörelse 630/1938 § 1 
501 Det hade länge funnits klagomål över de höga lärobokspriserna. Under 1800-talets första hälft var det enligt 
bl a Andolf (1972) vanligt att fattigare eleverna inte hade råd att skaffa läroböcker och kritiken mot priserna kom 
igen under 1920- och 193 O-talen. 
552 SFS 630/1938 § 4 



Granskarnas yttrande skulle utmynna i ett av dessa fyra slutomdömen: 
förbehåll eller inskränkningar, 

Vad är det som sägs i denna första anvisning? Vad är det man kan läsa 
men också nästan höra i detta dokument? Jo, tydliga krav från en överhet 
som talar till läroboksförfattarna (och vidare till skolfolket) och förlagsfol
ket genom granskarna. Budskapet är att de ska se till att stoffet stämmer 
och att samtliga kursmoment ska finnas med. Bakom detta påpekande kan 
det ha funnits en tanke om att boken bör vara anpassad till kursen, kanske 
till och med vara detsamma som kursen. 

Om det var så betydde det i praktiken att allt i boken skulle hinnas med 
under läsåret. Den tanken fanns länge i vårt land men den är långt från de 
tankar som funnits i senare års didaktiska debatt där bl a vad-frågan lyfts 
fram. Med det menar jag att det i dag i olika styrdokument framhålls att det 
är elever och lärare som tillsammans ska välja de moment som ska behand
las. Lärobokens ställning som ett av flera tänkbara hjälpmedel kan därige
nom bli tydligare. 

Det som sedan i anvisningarna sägs om bilder, exakthet och vederhäf
tighet, vetenskaplighet och språk kan väl de flesta pedagoger känna igen 
från dagens debatt. 

Att nämnden också skulle granska priset för nästan tankarna till Gustav 
Vasa men det är Kungl Majestät (koalitionsregeringen) genom kung Gus
tav V som talar i dokumentet. Granskningen av priset på boken behöver 
inte bero på en vilja att bestämma allt i detalj. Det kan ha sin förklaring i 
att det vid den här tiden var vanligt att eleverna fick köpa sina böcker och 
om priserna var för höga kunde det bli ett ekonomiskt hinder för fortsatta 
studier. Det här hände ju när en stor social reformperiod förbereddes och i 
någon liten mån hade påbörjats men fortsättningen fördröjdes av andra 
världskriget. 

Nämnden omorganiseras och får rätt till prövning 

Från 1948 upphörde SÖ:s prövning. En ny nämnd bildades och i den nya 
nämnden fick SÖ i stället in två representanter. Övriga fem ledamöter för
ordnades av Kungl Maj:t. Av dem skulle två vara lärare och tre vara repre
sentanter för allmänna intressen. Läroboksnämnden fortsatte att granska lä
roböcker för skolformer motsvarande dagens grundskola, gymnasium och 
efter framställning också läroböcker i allmänna ämnen för försvarets olika 
utbildningar av fast anställt manskap. 
Från och med 1948 fick nämnden också rätt att praktiskt pröva böckerna 
innan de granskades. Det var SÖ som i förekommande fall skulle utse 

503 Statens läroboksnämnds skrivelser i juni och september 1939 
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skola och lärare där prövningen skulle ske. Prövningen skulle begränsas 
"till viss tid". 

Granskningen tog fasta på i stort sett samma faktorer som tidigare. 
Nämnden ålades också att 

genom lämpliga åtgärder (...) främja tillkomsten av goda läroböcker samt bör med 
uppmärksamhet följa utvecklingen på läroboksområdet i utlandet. 

Hur nämnden fullföljde denna uppgift har jag inom ramen för detta arbete 
inte haft möjlighet att undersöka. Om nämnden fann det nödvändigt kunde 
man också anlita psykologisk-pedagogisk expertis för att bedöma böcker. 

I bestämmelserna från 1948 finns inget skrivet om att ärkebiskopen även 
fortsättningsvis skulle vara med och utse granskare av kristendomsböcker. 
Det är ett tecken på att kyrkan gradvis förlorade sitt inflytande över skol
väsendet.504 

Vid granskningen var fortfarande läroplansöverensstämmelse, böckernas 
lämplighet för det aktuella stadiet och objektiviteten viktigast. 

Förteckningar över godkända läroböcker publicerades från och med 
1942 av läroboksnämnden men 1956 övertogs den informationsuppgiften 
av SÖ som publicerade listor över godkända skolböcker i skriften Aktuellt 
från Skolöverstyrelsen. 

Nya bestämmelser under 1950-talet rörde endast detaljförändringar i 
gransknings-och informationsförfarandet. 1960 kom krav om att lärobo
kens bokhandelspris skulle anges vid ansökan om godkännande av ny eller 
omarbetad lärobok samt dessutom skulle för varje lärobok anges specifice
rade framställningskostnader, författarhonorar och bokhandelsrabatt. 

Nämnden utökades också till åtta personer. En sakkunnig i f örlags-och 
tryckerifrågor tillkom.505 

Under 1960- och början av 1970-talet gjordes inga större förändringar i 
granskningen. I praktiken fungerade verksamheten så att de av nämnden 
tillsatta ämnesexperterna granskade böcker och nämnden fattade beslut uti
från de utlåtanden som experterna avgav. Därefter publicerades förteck
ningar över godkända läroböcker. 

Det kan vara av intresse att se vilka instruktioner som ämnesgranskarna 
fick av nämnden. 1969 tillsattes en granskargrupp om tre personer som 
skulle granska läroböcker i modern historia. Vad som menades med be
greppet modern historia framgår inte av nämndens beslut. Gruppen bestod 
av lektor Bengt Olsson, Stockholm, docent Stig Hadenius, Göteborg och 
docent Sven Tägil, Lund. Den sistnämnde är en av huvudförfattarna till två 
av de undersökta böckerna, Historia i centrum och periferi 3 samt Vägar 
till nuet. I anvisningarna för granskarna står först hur stoffet ska vara för
delat mellan olika årskurser. Granskarna skulle också se att 

504 SFS 613/1948 §9 
505 SFS 229/1960 §9 



redan på tidigare stadium behandlat stoff inte bara åter presenteras utan blir föremål 
för analys och resonemang och att principiella perspektiv bör beredas utrymme fram
för detaljer och anhopningar av fakta. 

De skulle dessutom gå in på rena pedagogiska frågor, t ex kontrollera att 
boken gav uppslag till studieteknisk färdighetsträning, att bilder, kartor, 
grafiskt material och tabellmaterial utvecklade elevernas tolkningsförmåga 
samt att böckerna innehöll "uppgifter av självkontrollerande karaktär". De 
skulle också avgöra om sak-och personregistren, som var obligatoriska, var 
tillräckliga för studietekniska ändamål. I boken skulle också finnas anvis
ningar om långläxor och beting. Granskarna skulle också avgöra om boken 
var skriven så att samverkan med andra ämnen var möjlig och kontrollera 
språket så att det inte var för svårt. Granskningen skulle alltså i högre grad 
än tidigare avse didaktiska frågor men som jag tidigare skrivit hade be
greppet didaktik vid den tiden i stort sett fallit i glömska i vårt land. 

Det här var en klar förändring jämfört med tidigare anvisningar där in
nehåll, korrekthet, pris och till och med bokens utseende och papperskvali
té skulle bedömas medan de didaktiska frågorna lämnats i stort sett därhän. 
Granskarna hade fatt nya och svåra uppgifter att lösa. 

I arbetsgruppen skedde ganska snart personförändringar. Tägil och Ols
son kom att syssla med andra saker och Hadenius fick i stä llet Claes-Olof 
Olsson som medarbetare. Tillsammans publicerade de 1970 Historieböck
erna på gymnasiet, En undersökning av tiden efter 1918 utförd på uppdrag 
av Statens Läroboksnämnd. Undersökningen har jag kommenterat i början 
av avhandlingen under rubriken Tidigare forskning. Efter kritik presente
rades undersökningen i omarbetat skick i Historisk Tidskrift 1971.506 

Endast SO-böcker objektivitets granskas 

I början av 1970-talet kom Läromedelsutredningen (LU) med förslag till 
förändringar av granskningsförfarandet. 507 En del av dessa förslag ledde 
till att Statens läroboksnämnd avvecklades i halvårsskiftet 1974 och i stäl
let inrättades inom SÖ en särskild nämnd, läromedelsnämnden. Att man 
valde konstruktionen med en egen nämnd inom SÖ berodde på att LU varit 
emot ett fristående granskningsorgan samt att det fanns andra centrala äm
betsverk som hade särskilda nämnder t ex läkemedelsnämnden inom soci
alstyrelsen och arbetslöshetsförsäkringsdelegationen inom arbetsmark
nadsstyrelsen.508 

Begreppet lärobok ersattes av centralt läromedel och objektivitets
granskningen skulle vara obligatorisk endast för läromedel i samhällsorien

506 Även den omarbetade versionen fick kritik bl a av Göran Andolf 1971 s 36-48 och av Jan-Christer Bjelkenäs 
och Mats Sjöberg 1972 s 86-94. 
507 SOU 1971:91 
508 Presentation 1974-11-04 s 1-4 
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terande ämnen i grundskolan, i gymnasieskolan samt kommunal och statlig 
vuxenutbildning.509 För de frivilliga skolformerna tolkades detta så att 
granskningen skulle omfatta samhällskunskap, historia, geografi, religi
onskunskap (samma fyra ämnen som i grundskolan) men dessutom filoso
fi, psykologi, arbetslivsorientering, socialkunskap, familjekunskap, soci
almedicin och konsumentkunskap.510 Övriga centrala läromedel kunde ob-
jektivitetsgranskas på initiativ av nämnden efter anmälan av kommun, en
skild person eller annan. 

Men varför skulle läromedlen objektivitetsgranskas? Det berodde på att 
läromedelsutredningen från 1971 var missnöjd med granskningen på den 
punkten samt att den dåvarande departementschefen "inte var beredd att 
avstå från statligt inflytande på läromedlens innehåll och utform
ning".511 Tydligare kan det knappast sägas. Staten ville vara med och be
stämma vad som skulle läras ut i skolorna inte bara genom olika styrdo
kument utan också genom att kontrollera att läroböckerna hade rätt inne
håll. 

I den nya nämnden ingick huvudsakligen "företrädare för allmänna 
samhällsintressen". Antalet ledamöter bestämdes till nio inklusive gene
raldirektören som skulle vara ordförande. Men även överdirektören, skol
råden och andra tjänstemän inom SÖ liksom granskare hade rätt att närvara 
vid nämndens sammanträde efter beslut av ordföranden. Granskarna var 
aktiva lärare, ämnesexperter eller personer med anknytning till folkrörelser 
och utsågs ofta efter förslag från SÖ:s skolkonsulenter. Sammanlagt hade 
nämnden ett 70-tal granskare till sitt förfogande vid den här tiden. I nämn
den skedde granskningen i huvudsak enligt denna ordning: 

1. Ärendet överlämnas till en granskare utanför SÖ. I vissa fall kan ledamöter själva 
eller expertis inom SÖ utföra granskningsuppdrag. 
2. Sedan granskningsutlåtandet inkommit bereds ärendet av sekretariatet. I principiel
la och kontroversiella frågor diskuteras ärendet med expertis inom SÖ och efter be
slut av ordföranden kan ett läromedel granskas av ännu en granskare innan det tas 
upp i nämnden. Sekreteraren utarbetar inför föredragningen i nämnden ett förslag till 
beslut och i förekommande fall motivering. 
3. Läromedelsproducenten bereds tillfälle yttra sig över granskarens utlåtande och 
sekreterarens förslag till läromedelsnämndens motivering, innan nämnden fattar be
slut i ärendet. 
4. Ärendet föredras i nämnden och beslut fattas. 
5. Kan nämnden inte godkänna läromedlet bordläggs ärendet och producenten med
delas detta med motivering och besked om i vilka avseenden läromedlet behöver om

509 I SFS 1975:216 I denna förordning förstås med läromedel sådan materiel som förmedlar innehållet i läroplan 
och som utgörs av framställning i skrift, ljud eller bild, centralt läromedel sådant läromedel som täcker väsentliga 
delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment, som anges i gällande läroplan, och förser eleverna med instrument 
som hjälper dem att planera och organisera sina studier, öva färdigheter, inhämta fakta och sätta in dessa i ett 
meningsfullt sammanhang. 
510 PM 1974-06-26Läromedelssektionen, SÖs 1 
511 Presentation 1974-11-04 s 3 



arbetas för att kunna godkännas. Om producenten vidtar nödvändiga ändringar skall 
han kunna fa läromedlet prövat på nytt. 
6. Sedan nämnden fattat slutligt beslut i ärendet sända nämndens beslut och motive
ring till statens institut för läromedelsinformation för registrering och till producenten 
för kännedom.512 

Här är två viktiga förändringar att notera. Den ena var att generaldirektören 
var ordförande och antalet ledamöter blev nio. Möjligen pekade det på att 
nämndens betydelse hade ökat eller ökade i och med att generaldirektören 
blev ordförande. Den andra innebar att om ett läromedel inte kunde god
kännas bordlades frågan och producenten fick möjlighet att omarbeta detta 
på de punkter som nämnden krävt. 

SIL bildas 

Samtidigt med att läromedelsnämnden började sin verksamhet startade ett 
nytt från SÖ fristående organ med beteckningen Statens institut för läro
medelsinformation, förkortat SIL. Läromedelsregistrering, läromedelsin
formation och administration av stöd för produktion av läromedel blev de 
huvudsakliga uppgifterna för detta nya organ.513 

År 1977 gav läromedelsnämnden ut en promemoria med anvisningar för 
granskningsarbetet med följande sex frågor. 

1. Är det utrymme som ägnats olika händelser, förhållanden, ståndpunkter etc rim
ligt? 
2. Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter? 
3. Är det aktuella läromedlet missvisande eller tendentiöst? 
4. Har författaren i förekommande fall redovisat kontroversiella punkter i framställ
ningen? 
5. Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller missgynnar en part 
(ståndpunkt, värdering) på en annans bekostnad genom t ex osakligt, värdeladdat el
ler svårt språk, ensidiga bilder eller ljudband? 
6. Är framställningen förenlig med de mål och riktlinjer som anges i nu gällande lä
roplaner?514 

Under den nya läromedelsnämndens fem första år (1974-1979) handlade 
den mellan 100 och 200 ärenden per år men eftersom ett ärende kunde om
fatta flera delar bedömdes totalt 1924 läromedelskomponenter under denna 
tid. Nämnden hade sammanlagt 52 sammanträden dvs ungefar tio samman
träden per år. Av de delar som var utsatta för den obligatoriska gransk
ningen, 1331 komponenter, godkändes 86% och av omgranskningsären-
den, 327 komponenter, godkändes 81% . Resterande ärenden var anmäl

512 PM 1974-06-20 s 5-6 
513 Skrivelse från statens läroboksnämnds sekreterare till läroboksnämndens ämnessakkunniga 1974-02-22 
514 Den tionde versionen av promemorian finns i SOU 1980:15 s 36 



ningsärenden.515 Om anmälningarna gällde läromedel som nämnden redan 
godkänt ansåg sig nämnden enligt förvaltningsrättslig praxis förhindrad att 
ompröva sitt beslut. Gavs läromedlet ut i en ny upplaga kunde dock nämn
den göra en ny granskning.516 

Staten nöjer sig med kontroll 

Som jag tidigare visat hade staten i det här läget kontroll över svenskt 
skolväsende på många sätt. Men de flesta läromedel producerades av pri
vata förlag. Staten valde i det läget att låta granska alla läroböcker efter en 
mall som den fastställt framför att förstatliga läromedelsproduktionen även 
om det i riksdagen under andra halvan av 1970-talet framfördes sådana 
krav.517 

Information om läromedel sköttes i praktiken av SIL som gav ut läro
medelskataloger från 1974 till 1982. Därefter är det Föreningen Sveriges 
Läromedelsproducenter, FSL, som svarar för detta. 

I början av 1980-talet kom nya bestämmelser som innebar att lärome
dels-nämnden 1 juli 1983 flyttades över till SIL från SÖ. I författningstex
ten skilde man på läromedel och basläromedel. 

Med läromedel avses i förordningen sådant som förmedlar innehållet i gällande lä
roplan.518 

Basläromedel infördes som ett nytt begrepp. Läromedlet skall fastställas 
som basläromedel 

om det är material som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller kursmo
ment enligt gällande läroplan och är ämnat att ge fasthet och sammanhang i studier
na. Sådant material skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, vara tryckt.519 

Om Skolöverstyrelsen 
avser att fastställa ett läromedel såsom basläromedel i ett samhällsorienterande ämne, 
skall Skolöverstyrelsen först låta granska läromedlet (...)52° 

I och med detta var det endast SO-läromedel som måste granskas. 
Granskningen utfördes på samma sätt som tidigare. Två personer som SIL 
utsåg skulle granska efter de sex kriterier som tidigare fastställts av SÖ. 
Men en skillnad var att läromedlen i fortsättningen inte skulle godkännas 

515 Obligatorisk granskning gällde läromedel i SO-ämnen för grundskolan och gymnasiet. Omgranskningsären-
den gällde främst äldre läromedel som godkänts för en begränsad tid. Anmälningsärenden var läromedel som i 
efterhand granskades efter anmälan från organisationer, myndigheter och enskilda. 
516 SOU 1980:15 s 37-38. 
517 Vid riksdagen 75/76 framlades en motion, nr 229 1975/76 av C H Hermansson med krav om förstatligande av 
läromedelsproduktionen. De två följande åren återkom kravet i motioner unde rtecknade av Lars Werne r, 793 
1976/77 och 455 1977/78. Riksdagsåret 1978/79 fanns en Vpk- motion, 1387 1978/79, i vilken kravet om för
statligande av läromedlen åter framfördes. 
518 SFS 1982:393 1§, formuleringen återkommer i SFS 198 3:273 2§ 
519 SFS 1982:393 5§ 
520 SFS 1982:393 6§ 
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eller underkännas utan granskningen skulle sluta i ett förslag till omdöme, 
som inte borde överstiga fem maskinskrivna rader, men som läromedel
snämnden kunde ställa sig bakom.521 Förlaget eller motsvarande som gett 
ut läromedlet skulle alltid ges tillfälle att i eget yttrande bemöta kriti
ken.522 Därefter hade Skolöverstyrelsen genom SIL ett informationsansvar 
till skolorna. SIL:s beslut fick inte överklagas.523 

Elevernas rätt att ha tillgång till basläromedel fastslogs också. Sedan 
kunde lärare och elever välja läromedel, rektor avge förslag och, om det 
rörde sig om ett basläromedel, skolstyrelsen anta detta. Men valfriheten 
begränsades till att gälla basläromedel fastställda av SIL. Om en skola ville 
skaffa andra läromedel än basläromedel skulle rektor besluta om detta in
om de ekonomiska ramar som skolstyrelsen bestämt.524 

Under andra hälften av 1980-talet och år 1990 publicerades ett antal 
granskningar där ett större antal läroböcker undersöktes utifrån ett tema 
eller en bestämd frågeställning. Tanken var att denna sorts granskning 
skulle leda till bättre läromedel samtidigt som lärarutbildningen och lärar
fortbildningen skulle ha nytta av granskningsrapporterna (mer om detta har 
jag skrivit i avsnittet tidigare forskning). 

Objektivitet s granskningen upphör — "marknaden " ska garantera kvalitén 

År 1991 fattade riksdagen beslut om att objektivitetsgranskningen av lä
romedel skulle upphöra och den 1 juli samma år avskaffades SIL. Skolö
verstyrelsen, länsskol- och fortbildningsnämnderna upphörde och kommu
nerna blev ansvariga för de offentliga skolorna. Läromedel skulle i framti
den endast temagranskas men någon sådan har ännu inte skett och därför 
har den statliga kontrollen i praktiken upphört.525 Två nya riksomfattande 
myndigheter startade sin verksamhet, Statens skolverk och Statens institut 
för handikappfrågor i skolan. Så här skrev skolverkets chef Ulf P Lundgren 
om läromedlen och deras framtid: 

Vad gäller läromedel är det ur nationell utgångspunkt två områden som i första hand 
är viktiga. För det första att garantera en hög kvalité på läromedlen. Lärares profes-
sionalitet och en öppen läromedelsmarknad är en förutsättning för kvaliteten. En av 
skolverkets huvuduppgifter är att genom uppföljning och utvärdering följa, beskriva 
och analysera det offentliga skolväsendets utveckling. Läromedlens användning och 
deras kvalitet kommer att bli en naturlig del av utvärderingen. Därmed sätts kvali
tetsgranskningen in i ett pedagogiskt sammanhang. Det är läromedlens kvalitet i det 
pedagogiska sammanhang de används som kommer att bedömas. För det andra är 

521 Skrivelse från kanslichefen på SIL till läromedelsnämndens granskare, Dnr 258/83 s 1 
522 SFS 1982:393 8§ 
523 SFS 1982:393 10§ och 13§. 
524 Skolförordningen 5 kap 13 § 
525 När SIL upphörde fick visserligen Skolverket av regering och riksdag i uppdrag att genomföra temagransk
ning av läromedel men någon sådan är inte genomförd enligt Selander & Juhlin Svensson i Ajagân-Lester mfl 
1995 s 169 
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det viktigt att tillse att läromedelsstöd finns för läromedel med en begränsad marknad 
(...) 

När Lundgren i det här sammanhanget beskriver Skolverkets uppgift är det 
två saker som han också meddelar. Det ena är att "marknaden" för de flesta 
ämnen ska garantera kvaliteten på böckerna och att samma "marknad" inte 
vill satsa på de olönsamma delarna av läromedelsproduktionen och därför 
måste staten gå in med stöd på dessa områden.52 I fortsättningen skriver 
han att den ökade lokala friheten och datoriseringen på sikt kan medföra 
ett annat läromedelsbegrepp. Han slutar med att hoppas på att läromedlen 
förändras från färdiga paket till pedagogiska verktyg. 

(...)Det är i mötet mellan ett skolväsende, där utrymme ges för lärare att utveckla sitt 
arbete och den tekniska utvecklingens möjligheter att anpassa underlag för kunskaps
förmedlingen till enskilda elevers förkunskaper och förutsättningar som begreppet lä
romedel kommer att förändra innebörd från bestämda former för 'paketering' av kun
skap till verktyg och vägar för kunskapsinhämtande.527 

I många andra länder än vårt har de styrande velat påverka innehållet i lä
roböcker och kanske främst i de böcker som utgör det kollektiva minnet, 
dvs historieböckerna. Klas-Göran Karlsson har visat på hur de styrande i 
det forna Sovjetunionen krävde och fick "rätt" sorts läroböcker.528 I Tysk
land granskas i dag läroböckerna noggrant av myndigheterna och endast de 
böcker som godkänns far inköpas av skolorna.Var och en av delstaterna 
kontrollerar innehåll och värderingar, didaktik och böckernas utseende in
nan de kan godkännas. Det kan vara mycket svårt att fa en bok godkänd i 
alla delstater. Ibland tvingas förlagen ge omslag och exemplifieringar lokal 
karaktär för att få dem igenom kulturministeriernas granskningar.529 

När SIL avskaffades i Sverige fanns det fortfarande en central kontroll 
av läromedlen i Norge och Finland.530 År 1992 togs dock granskningen av 
gymnasieläroböcker bort i Finland efter det att den hade funnits i 120 år 
dvs sedan 1872. Motiveringen var bl a en ny kunskapssyn som krävde ett 
vidgat läromedelsbegrepp och större frihet för läromedelsproducenterna.531 

Men i Norge ska alla böcker som används i "grunnskolen og videregående 
skole" vara godkända. Där genomgår läroböckerna en fackdidaktisk, en 
jämställdhets (likestillings), och en språklig värdering. Det är NLS, Nasjo-
nalt Lceremiddelsenter, som utser granskarna för fackdidaktik och jäm
ställdhet. Norsk språkråd genomför den språkliga granskningen.532 

526 Under perioden 1990-1995 beviljades 88 ansökningar av 132 om produktionsstöd for gymnasieskolan till ett 
sammanlagt belopp på drygt 11 miljoner kronor enligt Juhlin Svensson i Ajagân-Lester mfl 1995 s 140 
527 Lundgren, U, P, 1991 s 5 
528 Karlsson, K-G, 1987 s 184 
529 Manus 1991:4 s 13 
530 Manus 1990:3 s 15 
531 Brev från Utbildningsstyrelsen 1996-01-03 s 1-2 
532 Brev från Nasjonalt Lceremiddelsenter 1995-12-12 s 1 



Vilka effekter kan granskningen ha haft? 
Det finns all anledning att tro att författarna och förlagen i Sverige upp
märksamt följde förändringarna i de statliga reglerna om läromedel under 
de år granskning av läromedel pågick. De kunde annars råka ut för att en 
ny lärobok inte blev godkänd och därigenom riskera att investering i tid 
och pengar gick förlorad. I de författarintervjuer jag genomfört nämns tre 
exempel på tillfallen när författare haft problem med att fa sina böcker 
godkända. 

Den förste som drabbades av detta var Söderlund och han gick direkt till 
Josef Weijne, som var den ansvarige ministern, och klagade på nämndord
föranden. Resultatet blev att Söderlunds bok släpptes igenom. 

Lars Hildingsons m fl lärobok Två sekler var det andra fallet och den 
försenades en tid, "kanske ett år", på grund av den ena granskarens an
märkningar. 

Om det tredje exemplet säger Bengt Åke Häger att en granskare försökte 
men inte "mäktade med" att stoppa hans bok. Häger fick så småningom 
igenom sin bok men säger att han hämmats mycket i sitt fortsatta skrivande 
av granskningen.533 

Läromedelsgranskningen medförde att även läromedel som godkändes 
utan anmärkningar blev försenade. En statlig utredning anger att produk
tionstiden för ett läromedel förlängdes med omkring fyra månader på 
grund av granskningen. Det ledde i sin tur till att aktualiteten i läromedlen 
minskade och kunde medföra att lärarna fick komplettera även ett nyutgi
vet läromedel med aktuellt material.534 

I författarintervjuerna pekar ett par av författarna på fördelar med 
granskningen. Almgren säger att det är "synd att SIL är borta nu för nu 
finns det liksom ingen spärr" och Hildingsson påstår att granskningen 
"spelade en viss roll under den politisering av offentlig debatt av lärome
del, (den) s k vänstervåg (-en ) under 60-70-tal".535 Han säger också att det 
är en svår uppgift att bedöma läroböcker och med hänsyn till detta var 
granskarna för dåligt betalda för att göra ett bra jobb. Han menar att de en
dast fick betalt för några timmar för att läsa och skriva och på det sättet 
köper man inga kvalificerade tjänster. Resultatet av granskarnas arbete 
blev endast omarbetningar och förseningar.536 

De här frågorna diskuterades då och då även på centralt håll. I bl a läro
medelsnämndens granskningsredogörelse 1979-03-08 pekade man på di
rekta och indirekta effekter av granskningen. 

De direkta effekter som nämnden talar om är ändringar och bearbetning
ar efter påpekanden vid granskning. Hur snabbt ändringar gjordes berodde 
bl a på vad ändringarna skulle medföra och vilka alternativen var. 

533 Intervju 1 med Häger s 2 och 8 
534 SOU 1980:15 s 41 
535 Intervju med Almgren s 2 
536 Intervju med Hildingson s 2 



Sak- och tryckfel rättas genast. Hänvisningar till andra ställen i boken, ordförklaring
ar, förtydliganden av någon mening osv skjuter man beredvilligt in. Likaså stryker 
man ofta en förgriplig mening - den utvägen föredrar man framför tillägg. Mera säl
lan skriver man om stycken eller sidor och endast i undantagsfall bearbetas hela ka
pitlet väsentligt. 

Den här beskrivningen pekar på direkta effekter av olika slag. Felaktighe
ter rättades till och mångsidigheten kan ha ökat efter anmärkningar om 
ensidighet. Rättelserna skedde snabbt om de tekniska och ekonomiska ef
fekterna var relativt små. Då gjorde forlagen i regel ändringarna utan större 
diskussion. Ibland visar dock nämndens anteckningar att ganska hårda dis
kussioner och debatter har förekommit. Det har t ex varit fallet när forlaget 
och författaren/författarna tyckt att anmärkningarna varit obefogade eller 
när de känt sin integritet hotad. Men nämnden uttryckte också sin förvå
ning över att producenterna inte alltid brydde sig om bemöta en anmärk
ning från nämnden med ett genomarbetat svar. 

Det förekommer att man nöjer sig med att gå till motangrepp, framhåller granskning
ens svaga sidor, koncentrerar sig på anmärkningar som är relativt perifera men upp
fattas som förgripliga eller tom diskuterar granskarens formella kompetens. Tillvä
gagångssättet kan vara förståeligt men det förbättrar inte beslutsunderlaget för nämn
den.53 

Ibland har författare upplevt sig vara utlämnade åt granskarnas subjektivi
tet. 

I nämndernas protokoll och annat efterlämnat material har jag inte hittat 
några uppgifter om att granskare bytts ut efter klagomål och kritik från lä
roboksförfattare eller förlag. Det behöver inte betyda att detta inte skett 
någon gång. I protokollen kan sådana avgångar ha gömts i en annan 
skrivning. Intervjuer med personer som på den tiden skötte dessa frågor 
kan kanske ge de uppgifterna. Inom ramen för detta arbete har det dock 
inte varit möjligt att utföra. 

De indirekta effekterna av granskningen är naturligtvis svårare att visa 
på. En indirekt effekt av granskningen kan ha varit att kvalitetsskillnaderna 
mellan läromedlen sannolikt blivit mindre.538 Innan den statliga gransk
ningen infördes var skillnaderna troligen större mellan olika läroböcker 
både till omfattning och innehåll. Det visar inte minst granskningarna av 
läroböcker för elementarläroverken som gjordes på 1860-talet och läro
böcker för folkskolan på 1880-talet. 

Det är troligt att blotta existensen av en granskning har medfört att för
fattarna och förlagen blivit mångsidigare och det kan när det gäller t ex 
objektivitetsproblemet ha medfört en mångsidigare behandling av omstrid
da frågor. Men "självcensuren" kan också ha medfört att författarna höll 
tillbaka delar av det jag kallar för författarens röst, hoppade över kontro

537 Läromedelnämndens granskning. Redogörelse 1979-03-08 s 23 
538 Andolf, G, 1972 s 292-293 
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versiella frågor eller behandlade dem ytterst försiktigt med påföljd att lä
romedlen blev utslätade och i värsta fall ganska intetsägande. Avsnitt med 
faktainnehåll som eleverna normalt uppfattar som intressant kunde i såda
na fall bli tråkiga och ointressanta för eleverna. 

Det kan verka som en ödets ironi att en undersökning visar att just lärare 
i samhällskunskap inte tyckte att frågan om objektivitet i läromedlen var så 
viktigt. De såg inte alls som någon nackdel att ha ett s k vinklat läromedel. 

Tvärtom, så tyckte man att ett läromedel av sådant slag var en bra utgångspunkt för 
diskussioner, eftersom det i ämnen av samhällsorienterande karaktär lämpar sig väl 
att ta upp objektivitetsfrågor. I ämnen där man alltså från centralt håll garderat sig för 
en objektiv undervisning tycktes problemen vara överdrivna. Däremot i ämnen som 
engelska och svenska är det 'fritt fram' för att ge uttryck till exempel för en viss 
könsrollsuppfattning, ett prylsamhälle m m.539 

En del författare upplevde också sina förlag som "överdrivet ängsliga". 
Granskningen kan också indirekt ha påverkat valet av författare. 

Det tycks dock ha förekommit att man i enskilda fall tvekat inför författare, som varit 
kända som företrädare för vissa ståndpunkter. Deras medverkan i läromedel skulle 
kunna tänkas medföra en särskilt ingående granskning.540 

Wiggo Kihlborn har visat hur samspelet mellan de olika faktorerna läro
plan - supplement - granskning - läroböcker - undervisning fungerade i 
matematik i samband med att Lgr 69 infördes. Det sätt att se på ämnet ma
tematik som fanns i läroplanen fick genomslag i supplementet till läropla
nen och efter detta lades granskningen av läroböcker i matematik upp vil
ket direkt medförde att läroboksförfattarna rättade sig efter detta. På grund 
av läroböckernas styrande effekt och det "samspel", den lyhördhet som 
fanns inbyggd i systemet kom alltså granskningens utformning att ha en 
avgörande betydelse för undervisningen.541 Det finns inget som säger att 
inte granskningen haft delvis samma effekter inom andra ämnen. I så fall 
har granskningen haft direkta effekter som statsmakterna inte uttalat. 

Av de gymnasieböcker i historia som jag använt i den här studien är det 
bara Människans historia 2-3 som inte har genomgått den statliga gransk
ningen eftersom bokserien färdigställdes 1993. Två år tidigare hade den 
statliga granskningen upphört efter mer än femtio års ganska närgången 
kontroll av skolböcker. 

Nämndens verksamhet diskuterades ibland. I pressen väcktes någon en
staka gång tanken huruvida verksamheten var förenlig med den grundlags
fästa tryckfriheten. Var det egentligen inte censur som den höll på med? 
Ett argument mot detta påstående var att ett läromedel som underkänts vid 
en granskning kunde trots detta säljas som övrigt läromedel (men inte som 
centralt läromedel). Till JO gjordes under åren 1977-1991 sju anmälningar 
mot nämnden. Ingen av dessa gällde ämnet historia och ingen av anmäl
539 Lundgren, U, Svingby, G, Wallin, E, 198 2 s 95 
540 Läromedelsnämndens granskning. Redogörelse 1979-03-08 s 24 
541 Kihlborn, V, 1982 s 137 



ningarna gjorde att JO fann någon anledning till anmärkning mot nämn
dens verksamhet.542 

En kort sammanfattning av statens roll 

Från 1600-talet och framåt har skolböcker granskats och kontrollerats på 
något sätt. Först var det staten och kyrkan som tillsammans svarade för att 
böckerna inte innehöll "irrläror". Under 1700-talet upphävdes den statliga 
forhandsgranskningen. På 1800-talet framfördes krav om gransknings
nämnder. 1868 hade alla läroböcker i geografi och historia för elementarlä
roverken granskats ur en mängd olika synvinklar och flera av böckerna 
kritiserades hårt. Under mellankrigstiden diskuterades och utreddes läro
boksfrågan. 

Ett resultat av detta blev den statliga läroboksnämnd som inrättades 
1938. Granskningen var från början mycket omfattande och detaljerad. 
Nästan alla slags läromedel skulle kontrolleras ur många olika aspekter. 
Själva granskningen gick till så att de utsedda granskarna, som var aktiva 
lärare och ämnessakkunniga, kontrollerade att böckerna motsvarade de 
krav som nämnden ställde. 

Den granskande instansen bytte ibland namn, sammansättning och hu
vudman men granskningen fortsatte i stort sett oförändrad fram till 1974 då 
läromedelsnämnden bildades inom SÖ. Samtidigt inrättades ett från SÖ 
fristående organ som kallades SIL, Statens institut för läromedelsinforma
tion som bl a fick i uppgift att objektivitetsgranska alla So-läromedel. 

Begreppet lärobok ersattes vid den här tiden i myndighetsspråket med 
begreppet centralt läromedel. 

I början av 1980-talet fick SIL ta över läromedelsnämnden och ännu ett 
nytt begrepp, basläromedel, introducerades. Under andra hälften av 1980-
talet och fram tills SIL upphörde genomfördes ett antal temagranskningar. 

SIL avskaffades 1991 och därmed upphörde i praktiken den statliga 
granskningen. Skolverket har därefter möjlighet att göra temagranskningar 
men ännu (1996) har det inte skett någon sådan. Det är numera den sk 
"marknaden" som ska garantera kvaliteten på läroböckerna.543 

Den statliga granskningen i vårt land har haft direkta och indirekta ef
fekter. En direkt effekt är att läromedelsstandarden som en följd av 
granskningen troligen blivit jämnare och läromedlens framställningar av 
känsliga avsnitt mångsidigare. En indirekt effekt är att författarna och för
lagen kan ha blivit mer försiktiga så att läroböckerna blivit utslätade, i vis
sa fall tråkiga och intetsägande samt att produktionstiden förlängts. Den 
statliga granskningen har så vitt jag funnit inte lett till någon omfattande 

542 Utdrag ur Justitieombudsmannens diarium 1977-1995 
543 Norge har dock kvar granskning av läromedel. Där genomgår läroböckerna en fackdidaktisk, en jämställdhets 
( likestillings) och en språklig värdering. 
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debatt om begränsning av tryckfriheten och inte heller till något påpekande 
eller ingripande från JO. Men här behövs det dock en mer ingående forsk
ning. 

Förteckning över godkända böcker har genom åren publicerats av i tur 
och ordning läroboksnämnden, Skolöverstyrelsen, SIL och sist av FSL, Fö
reningen Sveriges Läromedelsproducenter. Läromedelsregistret utformas 
och utvecklas i samråd med en referensgrupp som består av representanter 
från Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och staten. Det är i 
dag en av statens få inblandningar i läroboksmarknaden. 



10. ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAT LÄROBOKSFÖRFAT
TARNA I DERAS SKRIVANDE. 

En handling utgår från ett system av dispositioner, det som jag kallar habitus, som är en 
produkt av hela den biografiska erfarenheten ( vilket innebär att liksom det inte finns två 
identiska individuella historier, finns det inte två identiska habitus, även om det finns 
olika klasser av erfarenheter och följaktligen, olika klasser av habitus-klasshabitus ).544 

Att en människas produkter påverkas av hennes eller hans arvsanlag och 
livserfarenheter är själva utgångspunkten för denna del av avhandlingen. 
Det är därför som life history avsnittet skrivits. Med det ville jag markera 
de enskilda författarnas betydelse. Men en människas produktion, av vilket 
slag det än må vara, styrs ju också till viss del av verksamhetens ramar. 
Den statliga styrningen via läroboksgranskning och olika styrdokument har 
hört till de synliga begränsningarna för läroboksförfattandet. Men utöver 
den personliga utformning som författarna svarat för och den statliga styr
ningen vill jag här särskilt belysa två andra mer osynliga faktorer. 

Jag tänker särskilt på de påverkansfaktorer som de marknadsmässiga 
villkoren och det som jag kallar historielärobokstraditionen varit. Att dessa 
inte alltid varit så uppenbara betyder inte att de inte har påverkat läroboks
författarnas produktion. Jag ska här mycket kortfattat försöka förklara och 
utveckla den betydelse som dessa faktorer har haft (och troligen fortfaran
de har) för läroboksförfattare. 

De marknadsmässiga villkoren 

Läroböckerna i vårt land har inköpts från förlag som oftast är kommersiella 
företag vars viktigaste uppgift är att tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Därför försöker de att producera läroböcker som tilltalar (och binder?) an
vändarna maximalt. Professorerna Marker och Mehlinger vid universitetet 
i Indiana säger så här om förlagens strategi. 

They aspire to provide teachers with all that they need to teach their courses: reading 
materials for students, lecture and recitation notes for teachers, tests, supplementary 
teaching aids, workbooks, computer software, and so on.545 

Att läroboksförfattare skriver på provisionsbasis för sådana företag innebär 
att de har ett direkt, personligt, ekonomiskt intresse av att böckerna säljer 
så mycket som möjligt. Detta påverkar uppläggningen och utformningen 
av läroböckerna. Det är rimligt att anta att de som utarbetar böckerna 

544 Bourdieu, P, 1992 s 33 
545 Marker, G, Mehlinger, H, Social studies, I Handbook of research on curriculum, Jackson, P (ed)1992, p 835 



(författare och förlagsfolk) låter de kommersiella faktorerna (egentligen de 
marknadsmässiga villkoren) spela en betydande roll i uppläggning och ut
formning. De kan t ex sträva efter att böckerna i första hand ska tilltala 
eleverna för att fa en stor försäljning. Tanken är i så fall att om eleverna 
tycker om läroböckerna kommer dessa att gå bra att sälja. Men kommer
siella skäl kan också finnas när författaren utformar böckerna så att de i 
första hand tilltalar lärarna. Det är ju lärarna som ofta avgör inköpen. Så 
här säger t ex Ingemar Zackrisson, själv läromedelsförfattare. 

Förlagen har sneglat på hur läraren som kommer att köpa boken ser ut. Och läraren 
köper helst böcker som så mycket som möjligt liknar dem han har haft förut. Därför 
har skolan förändrats ganska lite. Förlagen har gjort läromedlen mer för lärarna än för 
eleverna (...)546 

Zackrisson pekar på att det i grunden är de kommersiella intressena som 
påverkat utformningen av läroböckerna. Det tredje alternativet, att läro
boksförfattare har som målsättning att skriva så att boken tilltalar både ele
ver och lärare utesluter naturligtvis inte heller kommersiella bedömningar. 
Men det är möjligt att det är svårare att utforma en bok så att den helt pas
sar både elever och lärare. 

Hur ofta förlag gör kommersiella bedömningar redan i valet av författare 
är inte tillräckligt klarlagt. I avsnittet om statens styrning trodde sig SIL ha 
märkt att förlagen tvekat inför författare för att de varit "företrädare för 
vissa ståndpunkter" och Lars Hildingsson tror att vissa författare som i 
politiskt avseende var "lite vänster" hölls tillbaka under 1970-talet. En del 
av dessa avvägningar har också varit kommersiella. Att de kommersiella 
faktorerna spelar stor roll är känt från andra länder. 

I USA finns det många exempel på att vinstintresset och rädslan för 
starka påtryckningsgrupper gjort att läroböcker i historia utformas med stor 
försiktighet. Där måste författarna ibland skriva så att inte någon viktig 
grupp känner sig utpekad eller felaktigt behandlad för då kan protesterna 
från en sådan grupp göra att försäljningen minskar kraftigt. 

Resolution of this conflict of interest is achieved through the elimination of subjekt 
matter which might arouse the ire of special interest groups and thus have a negative 
impact upon adoptions and sales. Censorship, therefore, accompanies the production 
of these books, and historical truth becomes the victim. The realities of slavery, for 
example, or the wiping out of Native American peoples are muted. The result is often 
a pallid, lifeless presentation.547 

Men även i vårt land har förlagsfolk varit försiktiga av samma skäl som i t 
ex USA. Det kan ha gällt att inte stöta sig med vissa konsumentgrupper. 
Jag minns själv ett samtal som jag hade i början av 1970-talet med Hans 

546 Manus 4:93 s 6 
547 Scott, J, A, There Is Another Way: United States History Texts and the Search for Alternatives. I His tory 
A n e w ,  B l a c k l e y ,  R  ( e d ) ,  L o n g  B e a c h  1 9 9 3 ,  p i l l  
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Haste, som var ägare till POGO, en av den tidens största producenter av 
bildband for skolbruk. Samtalet gällde kriget i Vietnam. Det hade för 
USArs del börjat på allvar i mitten på 1960-talet och då uppmärksammats i 
västvärldens medier. Men förlaget vågade inte producera ett bildband om 
kriget förrän en bit in på 1970-talet därför att ämnet var så politiskt käns
ligt att förlaget riskerade, enbart genom ämnesvalet, att stämplas som ett 
"vänsterförlag". Om förlaget råkat ut för detta hade troligen risken att för
lora marknadsandelar varit stor. 

Historielärobokstraditionen 

Han (läroboksförfattaren) är också beroende av utformningen av tidigare läroböcker; det 
är svårt att bryta med en gammal tradition.548 

I första omgångens författarintervjuer har jag skrivit att med tiden har det 
utvecklats en sorts historielärobokstradition. Med det menar jag att det 
bland flertalet konsumenter och producenter funnits (och finns?) ganska 
likartade uppfattningar om vilket format och innehåll, vilken uppläggning 
och omfattning en historiebok för gymnasiet bör ha. Sven Tägil gör i ett 
intervjusvar en beskrivning av den traditionella historieläroboken. Han be
rättar hur han och Göran Graninger uppfattade de läroböcker som fanns på 
marknaden när de planerade Historia i centrum och periferi. 

Den traditionella läroboken som den såg ut (....) med en fortlöpande framställning, 
väldigt kronologisk (...) rakt genom århundradena. (...) dom var så likadana nästan 
alla (—) den traditionella historieboken var ju väldigt deskriptiv, berättande och i 
stället inte problematiserande.549 

Göran Andolf visar i sin avhandling att läroböckerna diskuterats till och 
från sedan 1868 års lärobokskommission fastslagit att periodindelningen 
skulle vara "naturlig och sant historisk". Debattörerna har dock inte kunnat 
enas om vad som avses med detta. Det är framförallt innehållet och upp
läggningen som orsakat debatt.550 

När jag frågade Ernst Söderlund om han i sitt läroboksskrivande försök
te följa någon sorts tradition visar han i sitt svar på två olika utvägar för en 
läroboksförfattare. 

Ja, det gjorde vi nog (...) man skulle inte göra för stora avbrott (...) man skulle låta 
boken växa fram ur det gamla (...) det fanns ju två möjligheter att göra det. En allde
les ny författare som startade en alldeles ny bok eller (...) författare som bearbetade 

548 Hadenius, S, & Olsson, C-O, 1970 s 33 
549 Intervju med Tägil s 4 
550 Andolf, G, 1972 s 24-61 
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en gammal bok. Det ena fallet ska man försöka skapa en marknad, i andra fallet ska 
man foga sig efter en marknad.551 

Även Lars Hildingsson menar att historielärobokstraditionen var viktig när 
de skrev Två sekel. Han nämner särskilt Söderlunds bok vars plats på 
marknaden de försökte inta. 

Hans Almgren säger att när han och hans författarkollegor arbetade fram 
föregångaren till Nya Alla tiders historia hade de i författargruppen en 
uppfattning om hur en historiebok borde se ut. De var inte ute efter att ko
piera de ledande böckerna "men naturligtvis fanns dom böckerna med". 

Tidigare har jag i svaren till life story intervjun med Bengt Åke Häger 
återgivit ett uttalande av Yngve Berg på AVCarlsons Bokförlag som också 
kan sägas rymmas inom ramen för det som jag kallar för lärobokstraditio
nen. Yngve Berg, som enligt Häger var en "luttrad" redaktör, lär ha sagt att 
"om man satsar på lärarkonservatismen så satsar man aldrig fel". 

Det är ett uttalande som liknar den andra delen i Ingemar Zackrissons 
påstående här ovan som handlar om att en majoritet av lärarna vill ha 
böcker som "så mycket som möjligt" liknar dem som de haft förut och det 
skulle vara en viktig orsak till att skolan förändrats "ganska lite". Är detta 
sant betyder det att en majoritet av lärare inte har velat förändra sin un
dervisning särskilt mycket och därigenom bidragit till traditionen. 

Även den statliga granskningen har medverkat till att utveckla en viss 
tradition inom läroboksskrivandet. Läromedelsnämnden talar i en skrivelse 
från 1979 om att "granskningen framkallar en omfattande självcensur", att 
nämndens verksamhet ibland sägs hämma den pedagogiska utvecklingen 
av läromedel och att "den gör böckerna tråkigare än de behövde vara".5 2 

Många gånger har de olika påverkansfaktorerna samverkat. Jag ska här 
ge några exempel (utöver de jag tidigare nämnt) som kan härledas till både 
marknaden och traditionen. 

Söderlund pekar i min andra intervju med honom på att det kanske inte 
alltid var så bra om en ledande person på ett bokförlag, i detta fall verkstäl
lande direktören i Svenska Bokförlaget, var för reformvänlig för det fick 
konsekvenser för både författarna och försäljningen av läroböcker. 

Hänninger (VD i S venska Bokförlaget, min kommentar) hade varit lite för reform
vänlig, det var nog inte så bra det heller för läroboksförfattarnas del. Läroverkslärarna 
tyckte det var enklare att ha samma bok många år i rad, då kunde dom läroboken och 
behövde inte läsa på553 

551 Intervju 1 med Söderlund s 3 
552 Ur läromedelsnämndens granskning. Redogörelse 197 9-03-08 s 22 
553 Intervju 2 med Söderlund s 31. Nils Hänninger var undervisningsråd på SÖ 1928-36 och därefter VD för AB 
Svenska Bokförlaget. Hänninger var en välkänd debattör i skolfrågor och skrev bl a boken Ny skola-och gammal 
(1939 ). Pedagogisk Uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar, Värnamo 1996 s 254 
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Ett modernare exempel ger Almgren när han, som jag tidigare visat, säger 
att det inte är någon idé att ligga "långt före" för då sprids inte boken och 
då tjänar författarna inga pengar. 

Den förändring som jag tidigare beskrivit, när Historia i centrum och 
periferi blev Vägar till nuet, var inte bara en anpassning till marknadens 
krav utan också till traditionen. Förändringarna gjordes för att fa en bok 
som bättre passade in i traditionen och som skulle sälja bättre än föregång
aren. 

Förlaget Pogos tvekan att ge ut ett bildband om kriget i Vietnam tolkar 
jag som en rädsla för att bryta med en, som de då uppfattade, borgerlig 
tradition och dominans inom delar av skolvärlden. I början av 1970-talet 
var kriget i Vietnam fortfarande en politiskt laddad och därför också käns
lig fråga som kunde splittra kollegier. 

I USA där både de ekonomiska möjligheterna och riskerna på läroboks
sidan är mycket stora visar erfarenheterna att ju mer pengar förlagen lagt 
ner på ett läroboksprojekt ju försiktigare blir de. De vill nå en så bred pu
blik som möjligt. 

Lacking protection for textbook ideas publishers have negative incentives for pro
ducing radically different texts from their competition. A high capital investment for 
most textbooks, coupled with a short product cycle and seemingly superficial criteria 
for adoption, further discourage major innovation.554 

Jag har inte funnit något som tyder på att svenska förlag i pr incip har rea
gerat annorlunda än de amerikanska på detta område. 

Skolverkets generaldirektör Ulf P Lundgren menade vid en idékonferens 
om läromedel 1993 att "om vi inte kan ändra läromedlen så ändrar vi inte 
skolan".555 Detta uttalande säger en del om den starka ställning som skol
väsendets högste tjänsteman anser att läromedlen fortfarande hade vid den 
tiden i den svenska skolan men hans uttalande visar också på den risk som 
finns att läromedel i vissa fall kan förhindra en pedagogisk utveckling. 
Tankegångar som liknar Lundgrens har framförts på andra håll. Venezky, 
professor of educational studies vid universitetet i Delaware, pekar på hur 
dåliga historieböcker kan ha förhindrat en pedagogisk förnyelse. 

To many educators, textbooks have been a barrier to educational progress, a millsto
ne around the neck of educational progress (—) history textbooks have been 
condemned as dull and inattentive to real social problems, favoring the interrest of 
the wealthy and powerful while distort labor history and socioeconomic change.556 

554 Venezky, R, L, Textbooks in school and society, Handbook of Research on curriculum , Jackson, P (ed) New 
York 1992 p 445 
555 Manus 3 1 993 s 3 
556 Venezky R, L, Textbooks in school and society, Handbook of research on curriculum, Jackson P,W,(ed) N 
Y,1992p436 



Om det förhåller sig så som dessa forskare säger (Lundgren är ju också 
forskare) bör alltså läroböckerna ändras. Men varken Lundgren eller Ve-
nezky kräver att böckerna ska avskaffas. 

Med ledning av ovanstående exempel och den situation som råder i ett 
marknadsekonomiskt samhälle vågar jag påstå att de marknadsmässiga 
villkoren har bevarat och ibland till och med stärkt historielärobokstradi-
tionen. 

Försäljningen av författarnas läroböcker i historia för gymnasiet kan 
också till en del ge stöd åt ett sådant påstående. Det är läroböcker som Me
deltidens och nya tidens historia och Nya Alla tiders historia som sålt 
mycket bra. Båda böckerna är enligt författarna främst skrivna i en objek-
tivistisk anda och utformade för att passa alla sorters lärare (och därigenom 
ges också de lärare som vill fortsätta med en traditionellt förmedlande ka
tederundervisning möjlighet att göra detta). Dessa båda läroböcker är för 
att använda Almgrens uttryck "undervisningsneutralt" skrivna.557 Genom 
dessa läroböckers marknadsledande ställning är det troligt att de också 
blivit stilbildande. Även detta förhållande har stärkt historielärobokstradi-
tionen. 

Till detta ska läggas den återhållande (konserverande) effekt som läro
boksgranskningen inneburit. 

Det är i huvudsak dessa fyra faktorer; statens inblandning genom styr
dokument och läroboksgranskning, författarnas livsvärldar och röster med 
allt som ryms i det begreppet, de marknadsmässiga villkoren och historie-
lärobokstraditionen som gjort att historieläroböcker som företeelse inte 
förändrats mer till innehåll och form under den undersökta perioden medan 
elevgruppen som författarna skrivit för har radikalt förändrats. Mer om 
detta i slutdiskussionen. 

557 Begreppet undervisningsneutralt passar också på Söderlunds bok även om Söderlund inte använt det utt rycket 
i intervjuer na. 
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11. SAMMANFATTANDE SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR MED 
KOMMENTARER. 

Jag menar alltså att om man vill förstå ett kulturellt verk, måste man förstå produktions-
faltet och den position som verkets upphovsman har i detta rum. Det finns en korres
pondens mellan verkets rum i ett visst ögonblick och det rum som inrymmer upphovs
männen samt de institutioner som producerar dem.558 

Det övergripande syftet med min studie har varit att studera ett antal histo-
rieläroboksförfattare och deras sätt att skriva läroböcker i historia for gym
nasiet och koppla det till deras livsvärld. Studien har utgått från ett antal 
didaktiska grundfrågor kring vilka jag sedan format ett antal hypoteser 
med stöd av mina erfarenheter av läromedel och undervisning samt tidiga
re forskning. 

Jag kommer dels att sammanfatta direkta svar på hypoteserna i de fall 
där jag har förstahandsinformation och därför kunnat kontrollera fakta dels 
lägga fram en del mer indirekta resultat som närmast kan karaktäriseras 
som kringeffekter av min studie. 

Direkt efter resultatredovisningen kommenterar jag de hypotessvar som 
jag funnit nödvändiga att kommentera. 

Vem eller vilka? 

Den första grundfrågan gällde vem eller vilka som skrivit läroböcker i 
historia för gymnasiet. Jag antog 
• att förlagen på grund av de ekonomiska risker som en läroboksutgivning 
utgör varit aktiva i sökandet efter författare och systematiskt efter 
provskrivning valt de för uppgiften mest lämpliga författarna. 

Men hypotesen visade sig i huvudsak vara fel. Ingen av de intervjuade 
har blivit rekryterade efter provskrivning. Förlagen har inte varit så aktiva 
som jag väntat mig. Det är i stället i regel en enskild författare som fatt ett 
skrivuppdrag som rekryterat en vän, granne eller arbetskamrat till förfat-
targruppen. Här är några exempel på författarnas beskrivningar av rekryte
ringsfasen. "Vi bodde grannar," "det var personliga kontakter," "vi kände 
varandra sedan studietiden," "det var min gamle lärare som frågade mig." 
I två fall är det författarna själva som haft en idé som förlagen accepterat 
och därigenom har de fatt ett skrivuppdrag. 

Kommentarer: I flera fall har dock författarna sedan tidigare någon slags 
skolboksproduktion bakom sig som kan ha avgjort saken. Hur ofta förlag 
gjort eller gör kommersiella bedömningar redan i valet av författare är inte 
tillräckligt klarlagt. Att de kommersiella faktorerna spelar roll är känt från 
andra länder. Men även i vårt land har förlagsfolk varit försiktiga av sam
ma skäl och den statliga granskningen har också bidragit till att förlagen 

558 Bourdieu, P, 1992 s 136 
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blivit rädda för att rekrytera personer som varit "företrädare för vissa 
ståndpunkter" och trots att en del av dem var mycket kunnigà kom de inte 
ifråga som läroboksförfattare. Här kan jag bara gissa vad sådana personer 
kunde ha tillfört genren. 
• att det framförallt var forskare som skrev dessa historieläroböcker och i 
mindre utsträckning gymnasielärare. 

Detta antagande visar sig inte heller vara korrekt. Det är en mindre del 
av författarna, fem stycken, som främst ägnat sig åt forskning. Sex stycken 
hör till kategorin lärare och ett par stycken har i huvudsak ägnat sig åt an
nat än forskning och undervisning. 
• att mansdominansen på författarsidan har brutits under tidsperioden 

Resultatet stämmer inte alls med hypotesen. Mansdominansen är fortsatt 
total eftersom det enbart är män som skrivit dessa böcker. 

Kommentarer. Det är uteslutande medelålders eller äldre män av me
delklass eller övre medelklass som står som författare till läroböckerna. 
Det kan vara traditionen som gjort att inte några kvinnor rekryterats som 
författare fastän det funnits gott om kvinnliga didaktiker/historielärare och 
under den senare delen av perioden också flera kompetenta kvinnliga fors
kare i historia som kunnat (och kanske också velat om de blivit tillfrågade) 
skriva historia för skolbruk.559 

Den granskning ur ett genusperspektiv som Anne Marie Berggren gjorde 
av läromedlen i bl a historia visade 

att kvinnorna och 'det kvinnliga' upptar ungefar 3 procent av texten och 10-15 pro
cent av bildmaterialet i de historiska ämnenas läromedel utom vad beträffar konst-
och musikhistoria, där man inte kan räkna med procentsatser alls. 

Anne Marie Berggren framhåller i sin rapport 
att även om alla författare haft ett medvetet genusperspektiv skulle inte kvinnorna 
och det kvinnliga haft hälften av utrymmet. Den manliga aktiviteten på gott och ont 
medför att antalet manliga aktörer på historiens scen trots allt de facto varit större än 
antalet kvinnliga aktörer. Om man emellertid samtidigt valt att behandla andra områ
den än dem som man nu behandlar i historien, skulle kvinnornas andel öka avse-

.. . 560 vart. 

Några av de exempel hon anger är familjen som historisk struktur, femi
nismens historia, sexualitetens historia, mentalitetshistoria m.m. Hon und
rar också hur de unga kvinnorna i gymnasiet ska uppfatta historien, när de 
praktiskt taget inte får någon kunskap om kvinnors förflutna 

när varje ny våg av kvinnorörelse måste bölja på nytt att få fram de kunskaper om 
kvinnors förflutna som den förra vågen fått fram? Vi talar med beklagande och oro 

559 I styrdokumenten från den här tiden har inte förhållandet kvinnligt/ manligt betonats. IASÖ 1956:19 s 293 
står det om kvinnofrågan på 1800-talet att den ska "behandlas övervägande ur ekonomiska synpunkter". I supp
lement 71 till Lgy 70 från 1981 finns skrivningar om kvinnoemancipationen som ett exempel på en lämplig för
djupningsuppgift. På ett annat ställe står det att män - kvinnor är ett annat sätt att betrakta historiens aktörer och i 
slutet nämns kvinnofrigörelse och kvinnors jämställdhetskamp. 
560 Berggren, Ann Marie, Kvinnoperspektiv på läromedel, en opublicerad rapport. 
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om historielöshet utan att bry sig om kvinnornas. Vi inser att de koloniserade folken 
har fått göra kolonisatörernas historia till sin egen med åtföljande schizofrena in
ställning till sig själva, sitt land och den forna kolonialmakten. Men vi inser inte att 
kvinnorna mentalt är koloniserade på samma sätt. 

Min uppfattning är att om både kvinnor och män skulle svara för den di
daktiska vad-frågan så skulle innehållet i läroböckerna bli ett annat än det 
varit och är i dag. Den innehållsförändringen skulle bidra till att även unga 
kvinnor kunde känna igen sig i historieundervisningen. Det är inte förvå
nande om de kvinnor som läser historia vid gymnasier och olika former av 
vuxenundervisning har svårt att bli intresserade av ett ämne som i så liten 
utsträckning har ett innehåll som direkt angår dem. Det är därför önskvärt 
och helt nödvändigt att även kvinnor ges möjlighet att skriva läroböcker i 
historia. 
• att den tidigare borgerliga politiska hegemonin rubbats och en betydande 
del av författarna har politiska preferenser som de själva karaktäriserar 
som icke borgerliga. 

Den hypotesen visade sig vara fel eftersom en majoritet av författarna 
direkt eller indirekt säger att deras politiska sympatier finns på den borger
liga sidan. Men fyra av tretton säger sig dock sympatisera med socialde-
mokrtin. Ingen av författarna står till vänster om socialdemokraterna. 

Kommentarer: Här har en förändring skett som endast till en del motsva
rar de förändringar som skett i samhället i stort. Möjligen kan resultatet 
tolkas så att gymnasielärare och forskare i historia, åtminstone vid den här 
tiden, hade politiska åsikter som "släpade efter" den allmänna opinionen. 
Men den tolkningen kan vara en övertolkning av ett begränsat antal repre
sentanter för dessa kategorier. 
• att författarna har sina hemorter i södra delen av landet. Det antagandet 
stämmer helt. Ingen av de intervjuade författarna bor eller bodde vid tiden 
för skrivandet av den aktuella läroboken norr om en linje Karlstad-Arboga-
Stockholm. 

Kommentarer: Det finns som jag visat också ett visst mönster i rekryte
ringen av läroboksförfattare där närhet i o lika avseenden varit ett nyckel
ord. Att den geografiska spridningen varit relativt liten är inte oväsentligt i 
detta sammanhang eftersom bostadsorten är en del av den livsvärld som 
format och bestämt författarnas röst och skrivande. Hemorten är en av de 
faktorer som bestämmer det historiska perspektivet. 
• att efterfrågan på läromedel varit så stor att det vuxit fram en kår av pro
fessionella läroboksförfattare och att en betydande del av "mina" författare 
därför på heltid arbetat som läroboksförfattare. 

Så har det inte blivit. En författare har på heltid arbetat som läroboksför
fattare sedan 1967. Två andra har tagit tjänstledigt från sina ordinarie arbe
ten under längre perioder och efter pensionering fortsatt att arbeta på heltid 
med läroboksskrivande. Ytterligare en författare har på senare år begärt 
tjänstledighet i sådan omfattning att han arbetat ungefär halvtid i sitt ordi-
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nare arbete, allt för att få tid med läromedelsproduktion. De övriga har haft 
läroboksförfattandet som en bisyssla som i huvudsak utförts på fritiden. 

Kommentarer. Gymnasiet har under den undersökta perioden genomgått 
en väldig expansion. Mycket pengar har satsats på byggnader, inredningar 
och personal. Samhällsinsatserna har varit stora. Därför är det något förvå
nande att det inte har blivit fler författare som på heltid sysslat med skol
boksskrivande. Det har med andra ord inte i någon större utsträckning skett 
en professionalisering av denna kår. Det har ju varit fallet inom en mängd 
andra områden. Läroboksförfattarna har i stället varit professionella inom 
andra sektorer t ex undervisning eller forskning. 

Hur? 

Den andra grundfrågan gällde hur författarna arbetat och hur de skrivit. 
Där utgick jag från 
• att de legat i frontlinjen när det gällt lag- och samarbete och att de enats 
om viktiga principer för uppläggning av arbetet och att de gjort noggranna 
didaktiska överväganden innan de började skriva. Kort sagt, att de varit 
överens om utifrån vilka didaktiska principer läromedlet skulle utformas 
och att de sedan under skrivprocessen träffats regelbundet. 

Den första delen av den hypotesen stämmer inte för i intervjuerna fram
står läroboksförfattandet i de flesta fall som ett ensamarbete trots att det 
står flera författarnamn på alla läroböcker utom en. 

Det andra antagandet visade sig i de flesta fall vara fel. Läroboksförfat
tarna i samma skrivargrupp har påfallande ofta olika uppfattningar i 
grundläggande didaktiska frågor. Det visar intervjuerna. 

Den tredje utgångspunkten stämmer inte utom för de författare som bott 
på samma ort och som därför haft nära till varandra. Övriga säger sig inte 
ha träffats regelbundet. 

Kommentarer. Det är värt att notera två saker. Det ena är att medan lä
roboksförfattarna i huvudsak satt ensamma och skrev så utvecklades vid 
universiteten flera stora tvärvetenskapliga projekt där forskare arbetade i 
grupper (se avsnittet universitetsämnet historia) och gymnasieskolorna fick 
nya anvisningar där nödvändigheten av samarbete betonades. Det andra jag 
vill peka på är att det mesta i dessa läroböcker skrevs innan datorer och 
ordbehandlingsprogram blev allmänna och att allt i dessa fjorton läroboks
delar skrevs innan de elektroniska kommunikationsvägarna blivit utbygg
da. Det har med andra ord inte varit lika lätt som det är nu att hålla en bra 
kontakt inom en skrivargrupp utan att träffas. 

Det råder vidare en stor oklarhet inom författargrupperna om vad som 
varit deras pedagogiska och didaktiska huvudidéer när de skrivit sin läro
bok. En del diskuterar i vaJ-frågor och andra i hur-frågor. När jag frågat 
om historieundervisningsteorier, undervisningsmetod, huvudidéer eller 
grundtankar och vilken sorts kunskap som de ville att de studerande skulle 



uppnå samt lämpliga examinationsformer visar svaren från författarna i fle
ra fall oklarhet och villrådighet. Författarnas berättelser ger en bild av att 
de inte diskuterade sådana frågor särskilt ingående innan de böljade skriva. 
Men författarna kan ha diskuterat en del av detta fortlöpande under skriv
processen trots att de inte har berättat något som pekar på att så varit fallet. 
• att det skulle finnas skillnader i skrivandet mellan dem som främst varit 
forskare och dem som huvudsakligen arbetat som lärare när det gäller att 
skriva in nya forskningsresultat i läroböckerna och presentera mer än en 
version av ett händelseförlopp. Jag antog dessutom att det även finns skill
nader mellan dessa författargrupper i valet av förklaringar ur ett tids- re
spektive förändringsperspektiv på så sätt att forskarna oftare använt sig av 
långa tidsperspektiv och strukturella förklaringar än vad lärargruppen har 
gjort. 

Den här hypotesen stämmer i allt väsentligt i de två första delarna. De 
läroböcker som skrivits av forskare har en annan inriktning med i allmän
het fler nya forskningsresultat och en mångsidigare behandling av stoffet. 
Den ambitionen uttrycks också i förorden. När det gäller den senare delen 
hänvisar jag till redovisningen av den fördjupade analys som jag gjort på 
ett avsnitt av de tre life story intervjuades läroböcker. Materialet är dock i 
detta fall så begränsat att inga säkra svar på den hypotesen kan fastställas. 

Kommentarer. När det gäller kontakt med den vetenskapliga utveckling
en finns en klar skillnad mellan dem som främst är didaktiker/lärare och 
dem som i första hand är historiker/forskare. De senare har rimligen lättare 
kunnat föra in nya forskningsrön i sina läroböcker medan lärarna haft svå
righeter på den punkten. I de senares fall är deras kunskap om ny forskning 
mindre bra och de har fått förlita sig på tidskrifter och ibland någon fack
granskare. Men fackgranskarnas uppgift har så vitt jag förstår i första hand 
varit att kontrollera fakta och inte att föra in nya forskningsrön i texten. 

Om författarna utifrån utbildning och yrkeserfarenhet kan delas in i tre 
kategorier kan deras läroböcker, utifrån de studier som jag gjort, sägas bil
da två huvudgrupper. 

Den ena riktningen har vad jag kallar för en "forskningsstimulerande" 
ansats i sina texter. I de böcker som hör till denna grupp diskuteras histo
rieskrivningens problem och innehållet är ofta problemorienterat, ibland 
med många olika forskare som medförfattare. I dessa böcker uppfattar jag 
att författarnas ambitioner är att historien mer ska fungera som en intellek
tuell övning än som en uppräkning av obestridliga fakta. 

Den andra riktningens läroböcker har flera traditionella och praktiskt 
inriktade inslag som gör att jag bedömer att författarna till dessa böcker i 
högre utsträckning varit ute efter att anpassa läroböckerna till en under
visningstradition och till vanliga undervisningssituationer. I de här böck
erna finns flera komponenter som pekar på en skolanpassning. Det är dis
positionen av stoffet och styrning medelst olika former av kontrollfrågor 
och studieuppgifter samt många praktiska detaljer som extra kartor, 
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tidsaxlar, planeringsförslag men framförallt - en^ som jag kallar det, "rakt 
och neutralt" berättad historia med nästan inga forskningsanknytningar -
som avgör detta. 

I den bok som inte riktigt passar in i dessa två huvudinriktningar, jag 
tänker här på Hägers Grepp om historien, har författaren skrivit en mycket 
koncentrerad kärnkurs som följs av en mängd anvisningar för fortsatta 
studier. På så sätt har boken drag av en korrespondenskurs. Men författa
ren har också gett historieskrivningens problem större procentuellt utrym
me än i någon annan av läroböckerna. 
• att forskarnas läroböcker på grund av dessa skillnader sålts i s törre upp
lagor. Det antagandet är helt fel. De läroböcker som varit storsäljare har 
skrivits av grupper där det enbart varit lärare eller där lärarna varit i flertal. 

Kommentarer: De läroböcker som skrivits av den grupp författare som 
jag kallar lärar- eller didaktikgruppen är i högre grad anpassade till en var
daglig skoltradition och i mindre grad, eller inte alls, forskningsanknutna. 
Det är dock i regel författarna i den här gruppen som skrivit de mest sålda 
läroböckerna. Dessa skribenter har haft en närhet till köparna/kunderna 
och vardagsarbetet i skolan som troligen varit avgörande för försäljningen. 

Författarna i den grupp som jag kallar forskar- eller historikergruppen 
visade sig däremot ofta ha skrivit läroböcker som sålt relativt dåligt. Deras 
läroböckers mer forskningsanknytna innehåll och uppläggning verkar inte 
ha stämt med de uppfattningar om hur en lärobok borde vara utformad som 
en majoritet av gymnasielärarna hade vid den tiden. Det var alltså i detta 
fall till stor del författarnas bristande kännedom om skolkulturen och lä
rarnas önskemål som gjorde att böckerna låg för långt ifrån köpar
nas/kundernas önskemål för att sälja bra. 
• att författarna skrivit in delar av sina livsvärldar i sina läroböcker och att 
deras röster därmed finns med på olika sätt. 

Den hypotesen stämmer åtminstone till en del med resultatet. Läroboks
författare skriver medvetet eller omedvetet in delar av sin livsvärld i sin 
produktion. 

Kommentarer. De huvudinriktningar i skrivandet som jag nyss redogjort 
tolkar jag som resultatför av deras utbildning och yrkeserfarenhet. I life 
story intervjuerna och den fördjupade analys som jag gjort för tiden 1914-
1945 i tre läroböcker framträder delvis andra delar av författarrösten. Det 
är möjligt, till och med troligt att fler life story intervjuer skulle ha kunnat 
lyfta fram fler sidor av livsvärld. Utförligare redovisning av detta har jag 
redan presenterat under rubriken "Läroboksförfattarna i sina böcker" och 
jag diskuterar också detta mer ingående i det slutavsnitt som har rubriken 
"Vad har författarröst och tradition betytt?". 
• att författarna inte redovisar sin egen historie-och kunskapssyn i böcker
na. 

Även denna hypotes visar sig stämma med verkligheten. Ingen av förfat
tarna redovisar öppet i sina läroböcker var de står i dessa frågor. I intervju



erna säger sig dock de flesta (nio av tretton), på en direkt fråga utifrån 
S0dring Jensens indelning av historieundervisningsteorier, att de skrivit 
utifrån en objektivistisk undervisningsteori. Den teorin utgår från innehål
let i undervisningen. Men övriga väljer den formella och den kategoriala 
teorin som båda utgår från eleverna. 
• att de har mer eller mindre bestämda åsikter om historieundervisning t ex 
varför elever ska läsa historia i skolan, hur deras lärobok ska användas och 
hur en lärare kan göra för att få elever att förstå stora tidsavstånd. 

Detta antagande stämmer i huvudsak på alla punkter utom en. Men för
fattarna verkar inte alltid ha "tänkt färdigt" i vaije del. Det är i frågan om 
hur deras lärobok ska användas som de flesta inte har någon bestämd upp
fattning. De överlämnar i regel detta till den undervisande läraren. 

Kommentarer. Författarna angav i huvudsak fyra skäl för historiestudier. 
1. Det är roligt och det ger bildning. 
2. Det hjälper eleverna att förstå sin tid och klara av sina liv. 
3. Eleverna lär sig att kritiskt bedöma och värdera olika påståenden. 
4. Eleverna kan fa lära sig hur de kan förändra/förbättra sin situation nu 
och i framtiden. 

Det är en stor variation i författarsvaren på frågan hur elever ska förstå 
tid. En del menar att det är möjligt att lära eleverna förstå tid (t ex hur lång 
tid det var sedan Karl XII dog) medan andra menar att det omöjligt därför 
att det är en mognadsfråga. Det är inte viktigt att de lär sig detta hävdar en 
tredje grupp. Det räcker med en relativ tidsuppfattning, säger ett par förfat
tare medan andra menar att det är viktigt och möjligt att lära barn och ung
domar att förstå tid. Med hjälp av tidsaxlar, repetition, personliga exempel, 
räkna generationer osv går det att ge en tidsuppfattning hävdar den grup
pen. I läroböckerna har författarna framförallt skrivit in någon form av 
tidslinje för att förbättra elevernas tidsuppfattning. 
• att läroböckerna förändrats mycket från slutet av 1950-talet till mitten av 
1990-talet, dvs från det den första till den sista av läroböckerna gavs ut. 

Den hypotesen är både rätt och fel. Det beror på vad som avses. Min be
dömning är att när det gäller innehåll och uppläggning har inte så stora 
principiella didaktiska förändringar skett (med några undantag när) medan 
läroböckernas layoutmässiga förändring är mer tydlig och påtaglig. Först 
var böckerna enspaltiga, senare blev böckerna tvåspaltiga och den nyaste 
boken har en trespaltig indelning av texten. Formatet har också förändrats 
från ett tydligt rektangulärt till ett nästan kvadratiskt i den nyaste boken. 
Alla böcker har minst fyra olika slags rubriker. I fyra av böckerna används 
flera färger för att förtydliga, förenkla och väcka intresse. Andelen bilder 
och kartor har ökat markant från den första till den sista läroboken. 

Kommentarer. I de läroböcker som sålt relativt bra eller mycket bra (så 
långt det nu är möjligt att bedöma försäljningssiffrorna) är det svårt att se 
någon större didaktisk förändring på de trettiofem år som skiljer den äldsta 
från den yngsta läroboken medan målgruppen, eleverna, under samma 
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tidsperiod har radikalt förändrats. Elevgruppen har ändrats från en socialt 
och ekonomiskt relativt homogen liten grupp till en mycket större och mer 
heterogen elevskara. Eftersom historieämnet vid universiteten har genom
gått stora förändringar som jag bl a skildrat i avsnittet universitetsämnet 
historia, bedömer jag att klyftan mellan universitetsämnet historia och 
gymnasieämnet har vidgats under den period författarna varit aktiva läro
boksskribenter. Att den didaktiska förnyelsen i läromedlen varit så begrän
sad kan bero på att forskningen om läromedel och läromedlens utformning 
varit eftersatt i vårt land. 

Vad och varför? 

Den tredje grundfrågan innehåller egentligen aspekter på två frågor. Det 
gäller vad författarna skrivit om och varför de skrivit. Jag antog 
• att författarna varit medvetna om att deras politiska åsikter haft betydelse 
för vad de valt att skriva om. 

Det antagandet stämmer väl med de flesta författarsvar. En majoritet av 
författarna tror att deras politiska uppfattningar i någon mening haft bety
delse för läroboksskrivandet. Fyra stycken säger sig dock inte tro att den 
politiska åsikten inverkat på deras skrivande. 
Kommentarer. Det förvånar mig en smula att inte alla tror att den politiska 
åsikten, som är en del av deras värderingar, haft betydelse för urval och ut
formning av historiskt stoff. Jag tvivlar på att en författare i dessa delar 
kan frigöra sig från sitt tyckande hur mycket han än anstränger sig att göra 
det. 
• att staten spelat en viktig roll för författarna dels genom anvisningar i 
olika styrdokument som jag antar författarna följt noggrant dels genom att 
den statliga granskningen av läromedel haft stor betydelse både för inne
håll och skrivsätt. 

Denna hypotes stämmer mer eller mindre för alla författare. Intervjuerna 
och läroboksgenomgången ger det bestämda intrycket att när det gäller in
nehåll har de följt anvisningarna tämligen väl medan utformningen av lä
roböckerna inte följt intentionerna i anvisningarna lika noggrant. Det sena
re gäller ofta författarnas sätt att presentera historia på. 
Kommentarer. Hur stor betydelse den statliga granskningen har haft är 
egentligen omöjligt att fastställa. Granskningen kan ha haft direkta och 
indirekta effekter. En direkt effekt är att läromedelsstandarden som en följd 
av granskningen troligen blivit jämnare och läromedlens framställningar av 
känsliga avsnitt försiktigare och kanske mångsidigare. En indirekt effekt är 
att författarna och förlagen kan ha blivit så försiktiga att läroböckerna 
blivit utslätade, i vissa fall tråkiga och intetsägande. I olika skrivelser på
pekas också att produktionstiden blivit längre till följd av granskningen. 
Alla som skrivit under den period då granskningen fanns har haft den i 
åtanke när de skrev men en del av författarna säger sig inte ha tagit så stor 



hänsyn till den medan andra sett granskningen som ett hinder för en friare 
skrivning. 
• att det blivit livliga debatter om tryckfriheten när statens granskning 
medfört att en lärobok stoppats eller kraftigt försenats. 

Det antagandet stämmer inte eftersom jag inte kunnat finna att gransk
ningen orskat någon större debatt. Men här behövs mer forskning än vad 
jag haft möjlighet att genomföra inom ramen för detta arbete. 

Kommentarer: Det är anmärkningsvärt att medan biocensuren diskute
rats livligt under vissa perioder så har läroboksgranskningen inte lett till 
någon omfattande debatt trots att alla studerande och alla lärare berörts di
rekt eller indirekt av den medan biocensuren endast direkt berört biobesö
karna. Måhända är det en effekt av läroboksförfattarnas relativa anonymi
tet utanför branschen som den statliga granskningen och författarrösten i 
läroböckerna inte diskuterats medan filmregissörerna är kända och deras 
röster därför inte tillåtits bli hindrade och dämpade utan att en ordentlig 
debatt blossat upp. Jag har inte heller kunnat finna något påpekande eller 
ingripande från JO mot någon lärobok i historia. 
• att författarna minskat andelen svensk historia i sina läroböcker under 
denna tid och att den allmänna historiens del i samma mån ökat eftersom 
Sveriges internationella kontakter med åren blivit så mycket större. Den 
hypotesen visar sig till stora delar vara korrekt på så sätt att den svenska 
historiens andel varierar från omkring 35 procent i 1950-talets bok 
{Medeltidens och nya tidens historia) till cirka fjorton procent i två av 
1970-talets lärobokspaket {Fyra epoker/Två sekler och Grepp om histori
en) och i en av 1990-talets böcker {Människans historia). I de övriga läro
böckerna ligger andelen svensk historia strax över eller under tjugo pro
cent. 
Kommentarer: Tägils yttrande att "vi upptäckt världen på ett helt annat sätt 
än tidigare och sett problemen utanför Sverige snarare än i Sverige" kan 
till en del förklara den minskade andelen svensk historia över tiden (även 
Westins upptäckt att han skrivit mer om Chile än om Danmark trots att han 
var född, uppvuxen och forskarutbildad i det till Danmark näraliggande 
Skåne pekar i samma riktning). I kursplanernas huvudmoment framhölls 
också vikten av att från franska revolutionen och framåt skulle det ske en 
"successiv vidgning av perspektivet till utomeuropeiska områden (—) för 
perioden efter 1945 orientering om väsentliga händelseförlopp och ut
vecklingslinjer sedda i globalt perspektiv". Troligen påverkades författarna 
av sådana skrivningar vilket medförde att utrymmet för vår egen och våra 
grannländers historia minskade och eftersom målen i läroplanerna var 
mycket allmänt hållna blev det skrivningarna i huvudmomenten som kom 
att gälla.561 

561 Lgy 65 s 177 och Supplement II till Lgy 70 s 287. 



• att författarna haft flera motiv för att ge sig in i läroboksskrivandet men 
att det ekonomiska motivet haft betydelse för dem alla. 

Hypotesen stämmer i huvudsak. Intervjuerna visar först att författarna 
anger flera olika skäl för sitt skrivande men ingen förnekar direkt det eko
nomiska motivet även om de inte lyfter fram detta först. Ett par stycken 
som på heltid eller under en stor del av sin tid ägnat sig åt läroboksskri
vande har dock "tjänat bra". 

Kommentarer: Varför har det varit (som det verkar) relativt lätt att re
krytera läroboksförfattare trots att villkoren inte alltid varit särskilt gynn
samma och storleken på de framtida inkomsterna osäker? Det är ju endast 
enstaka personer som har blivit kvar i läroboksskrivandet på heltid och haft 
det som sin huvudsakliga sysselsättning och inkomstkälla. Extrainkomsten, 
som det oftast varit fråga om, har varit ett viktigt skäl för en del att ta på 
sig skrivuppgifter i en lärobok. Men jag tror inte att det för alla har varit 
det enda skälet för att ge sig in i skrivandet. 

Det finns också en del status i författandet. Själva ordet författare är lad
dat med en sorts nimbus. Alla har dessutom själva en gång gått i skolan 
och har minnen och någon slags känslomässig relation till läroböcker. 

Att fa författarstatus genom att medverka i en bok som ens kollegor och 
ens egna barn eller barnbarn och kanske grannarnas barn och ungdomar 
kommer att använda i skolan kan för en del läroboksförfattare ha varit till
räckligt lockande i s ig. Men ingen av de intervjuade författarna har pekat 
på detta som ett skäl för att skriva (och det är kanske inte så lätt att tillstå 
en sådan fåfänga). En del har däremot sagt att det varit viktigt att få produ
cera sig. Flera av dem har med glädje tänkt på att kanske hundratusentals 
elever genom åren använt deras läroböcker och därigenom också tagit del 
av deras tankar. 
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12. EN AVSLUTANDE DISKUSSION. 

Vilka är motiven for en sådan här studie? 

Det finns en fråga som varje forskare kan ställa sig någon gång under en 
forskningsprocess och det är frågan vad det är som gör hennes eller hans 
studie berättigad. I mitt fall är svaret, vid sidan om att jag lärt mig ett ve
tenskapligt arbetssätt och därigenom fullbordat en examen, att det genom 
forskningen skapats ett visst mått av ny kunskap som delvis kan överföras 
till och tillämpas på andra texter i andra sammanhang. 

I dag översköljs den moderna människan av en närmast oändlig mängd 
olika budskap och det finns ingenting som visar att mängden information 
ska minska, snarare tvärt om. I det läget är det väsentligt, enligt t ex Lpf 
94, att våra ungdomar som ska leva större delen av sina liv i nästa sekel far 
lära sig att sovra i denna kunskapmängd. Vad är budskapet i det sända 
meddelandet och vem står bakom det och varför har det skickats? Det blir i 
det läget några av de mest centrala frågorna oavsett om budskapet är gam
malt eller nytt, skrivet på papper eller skickat elektroniskt. 

Jag kan i den här studien visa att även i den mest lästa genren av vår lit
teratur, läroboken, finns budbärare. I historieböckerna finns författare av 
olika slag som medvetet eller omedvetet "sänder med sin röst" och sina 
ställningstaganden i en historisk text som dessutom påverkats av var och 
när den skrivits. Därför bör även dessa lärobokstexter behandlas utifrån 
denna vetskap. Beskrivaren finns alltid i någon mån i beskrivningen. 

Men varför studera just läroboksförfattare i historia och deras verk kan 
någon fråga. Mitt svar på den frågan är att eftersom historieläroböcker fort
farande är det viktigaste läromedlet i historia bör sökandet efter "rösten" 
börja där. Även om jag inte misstänker dessa författare för medvetna för
sök att sprida någon viss ideologi eller politisk åsikt bör enligt min mening 
medvetenheten om problemet med beskrivaren och beskrivningen lyftas 
fram på det här stadiet. Jag tror dessutom att historia, mer än de flesta äm
nen, löper risk att bli ett redskap för olika intressegrupper. Historien ger 
själv många exempel på hur den brukats och missbrukats för olika syften 
under olika tider.5 2 I en demokrati kan det därför vara extra viktigt att ge
nom forskning och undervisning i någon mening tillhandahålla "vaccin" 
mot just historiemissbruk. 

562 Jag är medveten om att vad som är bruk och vad som är missbruk ytterst kan bero på vem som gör definitio-
nen. Men här utgår jag från att missbruk av historien är en sådan användning som skadar ett demokratiskt synsätt 
och styrelseskick. 
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Vad vet vi om historieundervisningsverkligheten? 

Det är i historieundervisningsverkligheten som läroboksförfattarnas verk 
prövas. Hur har den verkligheten sett ut och hur ser den ut i dag? Det vet vi 
egentligen ganska litet om. Vi vet inte heller hur de undersökta läroböck
erna faktiskt använts. Det finns så vitt jag vet ingen undersökning från den 
tidsperiod under vilken de undersökta böckerna givits ut som utvärderar 
elevers kunskaper, färdigheter och värderingar efter en fullföljd undervis
ning i historia på gymnasiet. För att få reda på hur dessa och andra läro
böcker faktiskt brukats krävs det en särskild undersökning. 

Det vi vet är att alltsedan 1700-talet har historieundervisningen kritise
rats för att lära ut en mängd lösryckta faktakunskaper. Då var det riksrådet 
Carl Gustav Tessin som klagade på historieundervisningen. På 1800-talet 
var det Erik Gustav Geijer och i början av 1900-talet Carl Grimberg.563 1 
förordet till Sveriges historia for folkskolan skrev Grimberg att 

ordet inlära är naturligtvis fattat i betydelsen av verklig andlig tillägnelse - ty för 
själlös utanläsning lära väl nutida pedagoger samt och synnerligen betacka sig. Men 
detta blir gärna resultatet av abstrakt hållna läroböcker. Och vilket värde ha väl såda
na 'kunskaper'?564 

Den som vill försvara historielärarna och läroboksförfattarna säger att detta 
var för länge sedan (och gällde de flesta ämnen och inte bara undervis
ningen i historia), det gäller inte i dag. 

I en 80-poängsuppsats i pedagogik vid Göteborgs Universitet har Gun 
Unenge beskrivit undervisningen om Romarriket i två klasser i årskurs sju. 
Hon intervjuade eleverna sex veckor efter det att arbetsområdet slutförts. I 
slutdiskussionen skriver hon att 

eleverna visar endast en begränsad förståelse (Unenges understrykning) av arbetsom
rådet i efterintervjuerna. De har fragmentariska faktakunskaper om isolerade händel
ser som de försöker beskriva, men de har inte uppfattat några egentliga samman-
i 565 hang. 

En majoritet av eleverna hade dessutom svårt att placera in Romarriket i ett 
tidssammanhang. Det dåliga resultatet beror enligt henne på den kunskaps
syn som präglar läroboken och på undervisningens praxis 
(katederundervisning, "kunskapen finns i läroboken," outnyttjade vardags
kunskaper, elevernas anpassning till kunskapskrav och klassrumsspråk, 
bristen på elevaktiviteter m m). Unenges resultat bekräftades i stort sett 
några år senare av Gunilla Svingby som ledde den stora nationella utvär
deringen för SO-ämnena på grundskolan. Hon menar också att eleverna 
alltför ofta lär sig abstrakta fakta inom skolans väggar i korta arbetspass 

563 Öhman, C, Om levande och död historia, HLFÅ 1991/1992 s 86-90 
564 Grimberg, C, 1909, opaginerat förord 
565 Unenge, G, 1984, s 74. 
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med läroboken som det helt dominerande läromedlet utifrån lärarens före
ställning att de måste hinna med kursen. 

Under 1990-talets första hälft genomfördes en undersökning som kalla
des Youth and History.566 Jag ska här mycket kortfattat redogöra för en del 
av resultaten eftersom de är aktuella när detta skrivs. 

Undersökningen var ett försök att jämföra historiemedvetandet bland 
tonåringar i Europa. Cirka 30 länder deltog och i varje land besvarade cir
ka 1000 tonåringar (i Sverige 829 15-åringar) frågor om historia. Här refe
rerar jag några av de svenska elevernas genomsnittssvar. 

På frågan vad historia betyder för dig svarade eleverna att historia är nå
got mera än ett vanligt skolämne. Det ger en chans att lära sig av andras 
misstag och framgångar och visar vad som är rätt och fel, bra och dåligt, 
ger en bakgrund till nuet samt förklarar nutida problem. Svaren kan tolkas 
så att grundskolan åtminstone till en del stimulerat ett tänkande som när
mar sig ett historiemedvetande. 

Svaren på nästa fråga går ännu mer direkt på detta begrepp. Eleverna 
anger att kunskap om historien, förståelse av nuet och en orientering om 
framtiden är i nämnd ordning skäl att studera historia. 

När det gäller olika sätt att möta historien som eleverna tycker om är det 
biofilm, historiska faktaprogram i TV och vuxnas berättelser som är mest 
omtyckta medan användandet av läroboken hamnar sist av åtta olika alter
nativ. 

Mest litar eleverna på det de lär av museer och besök på historiska plat
ser. Tilliten till läroboken är ganska stor, 3,42 där 3,0 kan ses som ett me
delvärde. 

På lektionerna är det vanligast att eleverna antingen arbetar med lärobo
ken och olika arbetsuppgifter eller lyssnar på läraren. I det arbetet koncent
rerar de sig på att leta efter kunskaper om viktiga fakta i historien. 

När det gäller vilken tidsperiod som intresserar dem mest är det tiden 
efter 1945. 

Men samtliga av de undersökningar som jag refererat gäller grundsko
lan. Eleverna, lärarna och läroböckerna är annorlunda på gymnasiet. Frå
gan är hur stora skillnader det är mellan grundskolan och gymnasiet när det 
gäller undervisning och effekten av undervisning i historia. 

Ola Halidén har studerat historieundervisning på gymnasiet. Han följde 
ett undervisningsavsnitt i en gymnasieklass på treårig teoretisk linje i års
kurs ett. Avsnittet handlade om storskiftesreformen i Sverige. Halidén 
skriver bl a (efter vissa reservationer) 

man kan fråga sig om eleverna över huvud taget är medvetna om de poänger som 
görs i undervisningen som poänger (...) frågan kan ställas om det som i undervisning

566 Undersökningen kallas YOUTH and HISTORY, The comparative European Project on Historical Conscious-
ness among Teenagers. Den har i Sverige handlagts av Christer Karlegärd, metodiklektor vid lärarhögskolan i 
Malmö. När detta skrivs är undersökningen ännu inte publicerad. 
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en är menat som väsentliga faktorer i en dynamik som driver utvecklingen, för ele
verna endast framstår som enskilda faktum som man lär sig för att kunna återge dem 

. . .  5 6 7  pa en skrivning. 

Halidén pekar här på de svårigheter som finns att få eleverna att se 
"poängen" med undervisningen samt att förstå vilka krafter som driver på 
ett skeende. Eleverna verkar i stället sitta och ( för att använda Hildingson 
ord från författarintervjuerna ) "försöka (...) luska ut vad figuren som un
dervisar tänker fråga på (...) ( så ) bankar (de) i sig det där." En av slutsat
serna av Halidéns undersökning är nämligen att eleverna är tämligen prov-
fixerade. 

Att skolarbetet fortfarande i så stor utsträckning styrs av prov och läro
böcker beror dels på att prov för många lärare fortfarande fungerar som 
den viktigaste bedömningsgrunden vid betygsättning dels på att generatio
ner av lärare har utbildats med läroböcker som främsta hjälpmedel. Det är 
fa lärare som är utbildade för att kunna utveckla eget undervisningsmate
rial och som gör det.568 Till en del beror också läroboksberoendet på att 
många (de flesta?) lärare tycker att det i längden är för arbetssamt att till
verka eget undervisningsmaterial. Det är ett mödosamt arbete att planera 
för varje månad, vecka, dag och lektion utan stöd av ett läromedel. Därför 
är det inte så många som vill, kan och orkar det. Av dessa skäl har läro
medlen, främst läroböckerna, fått en så stark ställning. 

Vid min genomgång av vad författarnas skrivit i de olika läroböckerna 
har jag uppehållit mig en hel del vid det som jag bedömer ha varit den kun
skapssyn som i stor utsträckning präglat detta ämne (och många andra äm
nen också), nämligen att kunskap i historia består av en "kunskapsmassa" 
som eleverna ska lära in. Kunskap relateras ofta till enskilda historiska 
händelser som ska redovisas vid ett provtillfälle. I författarintervjuerna pe
kar nästan alla på att den kunskap som deras bok främst ger är 
"nödvändiga historiska fakta". 

Men de fatal undersökningar som finns om historieundervisning (och 
som jag kortfattat presenterat här ovanför) visar samtliga på brister i ele
vers förståelse av historia och förmåga att använda sig av historiska kun
skaper och färdigheter. 

Att kräva mer tid för ett ämne är ingen lösning på kort sikt. Tidsramarna 
är i regel fastställda sedan länge och möjligen kan man, om opini
onstrycket blir tillräckligt starkt, få en utökning av tiden för ett visst ämne i 
nästa läroplan. Men problemen måste i allmänhet lösas inom en bestämd 
tidsram. Därför far lärare i historia, precis som i alla andra ämnen, försöka 
göra det bästa möjliga av det tidsutrymme som finns. Det är också av det 

567 Halidén, O, Hur etableras elevers inlärningsuppgifter?, Marton, F, (red) Fackdidaktik, volym II, Lund 1976, s 
171 
568 I vissa lärarutbildningar kan det ingå kortare kurser i läromedelsproduktion men därifrån till att helt tillverka 
eget material är steget ändock för stort för majoriteten av lärare. 
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skälet som den didaktiska diskussionen är viktig för historieundervisning
en. 
Vem skriver i framtiden? 

Vilka kommer i framtiden att skriva historieläromedel? Redan i dag är det 
mindre troligt att professorer i historia eller ekonomisk historia ägnar så 
stor tid åt detta som en del av forskarna i den här gruppen gjort. Det kan 
finnas flera skäl till detta. En orsak är troligen att universitetsinstitutioner
na numera är större och kräver mer tid av sina vetenskapliga ledare till bl a 
administrativa göromål. Ett annat skäl kan vara att det både meritmässigt 
och ekonomiskt lönar sig bättre att satsa på en annan sorts produktion. En 
del av författarna kommer därför under en överskådlig tid att vara rekryte
rade från lärarkåren. 

Men framtidens läromedelsförfattare kan också komma att rekryteras 
från delvis andra kategorier. Möjligen blir det yngre personer, präglade av 
IT-samhället och med en mer mediainriktad utbildning och yrkeserfaren
het, som kommer att ta över och med vilken auktoritet eller från vilken 
historisk utgångspunkt ställs då de didaktiska frågorna? 

Skrivare som vävare 

För att tydliggöra författarens roll och hur författarrösten kommer in i den 
sammansatta produktion som en lärobok är väljer jag här att en kort stund 
använda mig av allegorins form. Den handlar om vävning och som jag tid-
gare påpekat är vävnad en möjlig översättning och tolkning av det grekiska 
ordet historia. 

"Mina" läroboksförfattare i historia kan var och en liknas vid hemväva
re. Han har satt sig vid sitt redskap för att skapa ett sammanhang av en 
varp och en mängd andra trådar. Som varp i de n väven har han medvetet 
eller omedvetet haft sin livsvärld som också utgjort underlag för hans för-
fattarröst. Vilka trådar som han sedan valt ut vid vävandet beror på den 
historiesyn och kunskapssyn som han medvetet eller omedvetet omfattar. 
Men det beror också på hur han uppfattat de presumtiva köparnas önske
mål. Dessa val har tillsammans med den tradition som vävaren arbetar i 
också bestämt det mönster som han velat få fram. Trådarnas och mönstrens 
färger har till en del avgjorts av det som just då var modernt och i vilket 
samhälleligt sammanhang som arbetet utförts. Om vävarens slutprodukt 
undergått en granskning är det jämnheten och tätheten i väven som kon
trollerats samt färgerna och mönstren. De två sista inslagen i väven har inte 
fått vara alltför framträdande. 
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Vad har författarröst och tradition betytt? 

I sökandet efter läroboksförfattarnas röster har jag varit tvungen arbeta 
ganska brett. Det beror dels på att författarna förekommer i många olika 
sammanhang (och att det därför är många olika faktorer som direkt eller 
indirekt påverkat skrivandet) dels på att deras huvudsakliga profession i 
allmänhet funnits inom något annat yrke än läroboksförfattarens men som i 
vid bemärkelse haft med utbildning att göra. 

Mitt sökande kan därför delas in i två delar. Den ena delen omfattade 
alla tretton författare som jag intervjuat samt en allmän genomgång av de
ras läroböcker. Som jag tidigare visat fann jag en del av författarrösten ge
nom överensstämmelser mellan författarnas yrkesverksamhet och läro
böckernas utformning. Det visade sig finnas skillnader i läroböckernas 
uppläggning mellan dem som var lärarutbildade och arbetade som lärare å 
ena sidan och dem som främst var forskare å den andra sidan. 

Den skillnaden varierade mellan skrivargrupperna men den visade sig i 
regel genom att läroböckerna skrivna av den grupp författare som jag kal
lar lärar- eller didaktikgruppen i högre grad var anpassade till en vardaglig 
skoltradition och i mindre grad, eller inte alls, forskningsanknutna. Det är 
dock i regel författarna i den här gruppen som skrivit de mest sålda läro
böckerna. Dessa skribenter har haft en närhet till köparna/kunderna och 
vardagsarbetet i skolan som troligen varit avgörande för försäljningen. 

Författarna i den grupp som jag kallar forskar- eller historikergruppen 
visade sig däremot ofta ha skrivit läroböcker som sålt relativt dåligt. Deras 
läroböckers mer forskningsanknutna innehåll och uppläggning verkar inte 
just då ha stämt med de uppfattningar om hur en lärobok borde vara utfor
mad som en majoritet av gymnasielärarna hade. Det tolkar jag som till stor 
del ett resultat av författarnas bristande kännedom om skolkulturen och lä
rarnas önskemål som gjorde att böckerna låg för långt ifrån köpar
nas/kundernas önskemål för att sälja bra. 

Men det finns två författare som till en del avviker från den huvudgrupp 
de utifrån sin utbildning och yrkeserfarenhet borde ha hamnat i. Den ene är 
Söderlund som visserligen skrivit in nya forskningsresultat i sin lärobok 
men som genom sin långa gymnasieerfarenhet disponerat och skrivit bo
ken så att den trots detta hör till skolgruppens böcker. Den andre är Häger 
som genom sin ambition att följa läro- och kursplanernas intentioner 
ovanligt väl, men också genom sina olika positiva erfarenheter av Her-
mods, skrivit en bok som till uppläggning och utformning blivit en lärobok 
som jag bedömer har drag av korrrespondenskurs över sig men som genom 
sina inslag om historieforskningens problem ligger nära forskargruppens 
sätt att skriva läroböcker. 

I den andra delen har jag genom life story intervjuerna med tre förfat-
tarprofiler och en fördjupad analys av ett visst tidsavsnitt i deras böcker 
funnit andra och mer subtila delar av författarrösten. 
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Dessa författare har framhållit föräldrarnas roll olika starkt. Westin är 
den av de tre som tydligast pekat på att föräldrarna haft betydelse för hans 
läroboksskrivande. Det har enligt Westin bl a varit faderns bristande 
grundutbildning som har gjort att sonen ägnat en stor del av sitt liv åt 
folkbildning och läroboksskrivande. Söderlund däremot har genom sin fars 
misslyckade affärer varit tvungen att tidigt klara sig själv och det gav ho
nom anledning att slå sig fram till en position som gav en trygg försörj
ning. Eftersom Häger var det enda barnet i familjen kostade föräldrarna på 
honom en privatskola i s tället för folkskola. Måhända utvecklade han un
der uppväxten en vana att bestämma det mesta själv vilket kan ha funnits 
med i bilden när han skrivit läroböcker och samarbetet inte alltid fungerat 
bra med en del redaktörer. 

Viktiga värderingar bör också ha grundlagts i tonåren hos dessa författa
re som hos de flesta andra människor. För Söderlunds del bör det ha skett i 
1920-talets Sverige och för Westin i slutet av 1920- och under 1930-talet 
medan Häger värderingar till stora delar formats i slutet av 1930-talet och 
under 1940-talet. Det visar sig svårt att tydligt belägga denna tids allmänna 
inverkan. Westin talar visserligen om hur han köpte och med stort intresse 
läste de då nya skönlitterära arbetarförfattarnas verk men för övrigt är det 
möjligt att det är en mer allmän tidsbunden värderingsbild som blivit kvar 
hos dem. 

Naturligtvis har också skolgången spelat en roll. Häger anger tydligt en 
av sina läroverkslärare som påverkat hans historiesyn och som jag menar 
att det finns spår av i Hägers lärobok. 

Universitetsutbildningens betydelse för dessa personers skrivande har 
jag pekat på många gånger. Jag menar att alla tre fick sin objektivistiska 
syn på historien grundlagd under denna tid. Ur uppsatser och avhandlingar 
har de ibland hämtat stoff till läroböckerna. Några eller någon ledande per
sons arbetsmetoder och syn på historien har också lämnat sina spår och det 
är i det här sammanhanget intressant och anmärkningsvärt hur länge en 
persons eller ett par personers synsätt och idéer har verkat och vilken 
täckningsgrad de fatt inom historieläroboksskrivningens område. Jag tän
ker här på att bröderna Weibulls ideal och tankar till en del förts vidare av 
bl a dessa tre läroboksförfattare.569 Och ännu i början av 1990-talet skriver 
två av dem läroböcker som kommer att finnas och användas en bit in på 
2000-talet. 

Att författarnas yrkesverksamhet medverkat till att forma dem som 
människor det vittnar den första delens resultat om. De har varit intressera
de av sina arbeten och arbetet har upptagit en så viktig del av deras tanke
värld att det därifrån lätt strömmat över idéer till andra verksamheter. Från 
den huvudsakliga professionen har det mer eller mindre "spillt över" in i 
deras fritidsverksamhet, läroboksförfattandet. Det är ungefar så som jag 

569 Lauritz Weibull var född 1873 och gick i pension 1938. Curt Weibull var tr etton år yngre. 



uppfattat att det gjort för dessa tre när de skrivit sina läroböcker (och det 
finns ingen anledning att tro att detta inte skulle ha skett för de andra för
fattarna också). 

Hur stora andelar av författarrösterna som jag kunnat spåra och påvisa är 
omöjligt att fastställa. I grunden finns naturligtvis "rösten" där mer eller 
mindre tydlig i allt skrivet. Författarna har valt ut och format innehållet i 
huvudsak efter sin egen fatabur. Men de enskilda inslagen av författarrös-
ten har inte varit så starka och lätta att belägga som jag förväntade mig bl a 
med hänsyn till de starka personligheter som finns i författarkollektivet. 
Troligtvis beror det på att de ramar och den bitvis tunga tradition som de 
skrivit inom begränsat deras rösters möjligheter att göra sig hörda. 

Vilken betydelse detta i sin tur haft och har för historieämnets plats och 
roll i gårdagens, dagens och framtidens gymnasieskola kan jag bara speku
lera om. Mitt bidrag till denna diskussion utgår från didaktiska frågor for
mulerade kring några historietexter. Varför, var, när, och hur har dessa 
författats - och av vilkal 



SUMMARY 

The Textbook Tradition and the Voice of the Author: A Study in His
tory and Didactics 

Introduction 

The present dissertation is a study of textbook authors and their methods of 
writing textbooks in history for gymnasium (the Swedish equivalent to 
high school). Textbook authors have been significant and direct interpre
ters of the subject of history on its way from university discipline to the 
actual teaching of history in the high-school classroom. Who are they? 
Why and how have they written their books, and what have they chosen to 
write about? To what extent can the "voice of the author" be heard in these 
textbooks? These are the fundamental questions posed by this study, which 
are made more precise through a number of hypotheses about the authors 
and their works. 

Textbooks comprise the only literature that just about everyone must re
ad at some point in their lives. In Sweden, over a million students use this 
genre of literature each school day. The textbook also has an exceptional 
status in that the act of reading is the result of a direct order, and is usually 
followed up by a person with skills suited to the task. In schools throug
hout the world as well as in our country, the textbook is often the most-
used teaching aid. 

Methods 

In order to find the answers to my questions and assumptions, I have cho
sen to employ the method of oral histoiy. 

The first round of interviews, which included all living authors of the 
selected textbooks, was conducted from a didactic perspective. I limit di
dactics to include questions concerning teaching and learning. Here I use 
the term didaktik in its German and Swedish sense rather than the English 
sense of didactics, in order to emphasize the type of didactics with which 
we are dealing. 

The second round of interviews was conducted in the form of "life sto
ry" interviews, and concerned only one textbook author from each of the 
three author categories which I had distinguished when I had arranged the 
material gleaned from the first round of interviews. 

As an important complement to the author interviews, I have both emp
hasized the genre of literature which the textbooks comprise, and studied a 
number of the authors' high-school textbooks in a more summary manner. 
What do the authors say in their forewords and tables of contents? Are the 
contents in agreement with the curriculum current when the book was 



printed? Is the material organized chronologically or thematically? Is it 
possible to distinguish any further principles of disposition in the arrange
ment of the material? What is the relationship between Swedish and gene
ral history as far as content is concerned? 

Beyond this, I have analyzed how the three authors with whom I have 
conducted life-story interviews described the period 1914-1945 in their re
spective high-school history books. I chose this particular period because I 
judge it to be sufficiently broad for providing answers to the questions I 
have asked. However, even more significant in choosing this period is the 
fact that I know that it is definitely the authors themselves who have writ
ten these sections in their textbooks. 

In this part of the disseration I ask the following questions: How are 
chapter headings chosen? What types of explanation dominate, from the 
perspectives of time and change? Where lies the main focus in these ex
planations? Does the author provide more than one single explanation for 
historical changes or occurrences? Are varying views of history discussed, 
and do parts of the author's own life-world emerge in the textbooks? 

I have also deemed it necessary to briefly describe the long tradition 
history has as a university discipline and high school subject. How have 
these two separate spheres developed down through the years? What has 
happened, and what can happen to history on its way from university dis
cipline to the high-school classroom? 

Furthermore, among the explanations is a discussion of the significance 
that commercial conditions and the history-book tradition in itself can have 
had on the writing of these textbooks, and how the reality of teaching his
tory has been reflected in various research projects. In teaching, parts of 
these authors' teaching materials may have been used, but I choose to dis
regard that aspect here. 

Since textbooks generally have enjoyed a strong position as teaching 
aids during the time in which these authors wrote, I feel that studies of 
textbooks provide a number of valuable answers to questions about how 
the teaching of history has been shaped, despite the fact that I have not had 
the chance to study the actual act of teaching this subject in itself. 

Results 

As stated above, textbooks are the most widely-read of all literature. They 
convey not only facts but also ideas and values. Despite this, textbook 
authors and their works are almost completely disregarded by the cultural 
establishment. On the whole, textbooks are reviewed only in the pages of 
the specialist press, as well as once a year in the newspaper Aftonbladet 
(though even then, only one subject annually). 
History as a high-school subject has naturally changed much during the 
twentieth century. Simplifying matters, one can say that history has gone 
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from being a subject characterized by much by-rote repetition of the histo
ry of Antiquity and of country, to becoming a subject which has as its fo
remost task providing the students with an understanding of their own 
culture, and therewith, providing them with an identity, while at the same 
time teaching them to critically examine various assertions, understand the 
world in which they live, develop an historical consciousness and, in cer
tain cases, function emancipatorily. Since the 1950s, the subject of history 
has been given less and less room in high-school teaching. 

On its way from university discipline to actual teaching in the schools, 
history undergoes many changes. Some of the material disappears along 
the way, other material must be added (eg., local history), and a great deal 
is reshaped in order that it might be suitable to the sort of teaching the in
dividual teacher intends on carrying out. 

The Role of the Government 

Since the 17th century, school books have been examined and inspected in 
one way or another. First, the government and the Church together guaran
teed that none of the books contained "heresies". During the 18th century, 
pre-publication governmental inspection of textbooks was abolished. In 
the following century, demands for an inspection committee were made. 
In 1868, all textbooks in geography and history for elementary schools we
re inspected from a number of different angles, and several books were 
harshly criticized. During the internar period, the textbook question was 
discussed and investigated. 

As a result of this, a government textbook commission was established 
in 1938. At the outset, the inspection of textbooks was extremely extensi
ve and detailed. Almost all types of teaching aids were to be checked, from 
all imaginable aspects. This included not only contents and style, but also 
price and the very quality of the paper. The inspection itself was carried 
out by active teachers and experts in their respective fields, who would 
check that the books fulfilled the demands made by the commission, whe
reupon the inspectors drafted a report which the commission then used as 
the basis for its decision. 

At various times, this inspection committee changed names, composi
tion, and leadership, but the inspection itself continued largely unchanged. 
In 1974, the SIL (Statens institut för läromedelsinformation, the Swedish 
Institute for Teaching Aid Information) was established, whose task it was 
to inspect the objectivity level of all teaching aids used in social studies. In 
the latter half of the 1980s, a number of thematic inspections were under
taken. 
In 1991, the SIL was abolished and with it, for all practical purposes, go
vernment inspection of textbooks. The board of education was then given 
the opportunity to conduct thematic inspections, but as of the end of 1996, 



no such inspection has yet taken place. Nowadays, it is the so-called "free 
market" which guarantees the quality of textbooks. 

Government inspection of textbooks in Sweden has had both direct and 
indirect effects. One direct effect is that the standards of teaching aids ha
ve probably been acquired a more uniform quality and the presentation of 
sensitive issues has become more multifacetted. Among indirect effects are 
that the authors and publishers can have become more circumspect, so that 
the textbooks have become more mediocre and identical, in some cases 
quite simply boring and uninteresting, and that production time has beco
me longer. As far as I can discern, government inspection has not led to 
debate nor to any remarks or intervention from JO (the Parliamentary 
Commissioner for the Judiciary and Civil Administration). Here, however, 
further research is necessary. 

The Authors and their Textbooks 

In my foreword I have described how I successively shifted the onus of 
this study from a number of textbooks to the authors themselves. In this 
way, the selection of textbooks has in part determined the choice of text
book authors. I have studied thirteen authors and seven of their textbooks, 
comprised of fourteen book sections. 

The extent to which these books have been disseminated is impossible 
to determine exactly. Either no figures exist, or they remain publishers' 
secrets. 

Originally these books were single-columned, later becoming double-
columned, and most recently, dividing the text up into triple columns. All 
books studied have four different types of headings. In the newest of 
them, the percentage of pictures and maps is larger than in the older ones. 

The format has also been transformed over the years, from a rectangular 
one to an almost square shape in the newest of the books. Four of the 
books use different colours in order to emphasize, clarify and catch the at
tention of the reader. 

All of the high school textbooks studied here have been written by men, 
and all but one of them feature two or more authors. The author group can 
be classified in three categories. In the largest group, we find those who 
entirely or at least partially characterize themselves as teachers 
(didactician). In a somewhat smaller group, the authors identify themselves 
primarily as researchers (historians). Finally we have a group consisting of 
those who feel themselves to be teachers (didacticians) and researchers 
(historians) to an equal extent. A couple of the authors are impossible to fit 
into any of these categories, but their production in this context is very 
modest. 

The teaching experience of the respective authors varies greatly, as does 
their previous experience in participating in the production of textbooks. 



They have been recruited for the job by a friend, colleague or neighbour. 
As far as I can see, they have not had to "audition" for the role of textbook 
author, nor have the publishers demanded that women make up part of the 
writing team. None of the authors live north of Uppsala and socially, they 
belong to the middle class, in a few cases the upper-middle class. 

Four of the authors sympathize politically with the Social Democratic 
Party. However, the majority of them claim to have political sympathies 
which can be characterized as "liberal" (many of them sympathizing with 
Folkpartiet). This is a clear change from the situation at the beginning of 
the century, when all but one of the authors of history textbooks were con
servatives. Most of the authors interviewed believe that their politics has in 
some way affected their way of writing history. 

In general, the authors write on a commission basis. Among other fac
tors, the opportunity of receiving a little extra income and the desire to 
produce have driven them to write. However, there can be other reasons 
which the authors themselves do not mention; some of them may also have 
been attracted to writing textbooks by the status involved in becoming a 
published author. 

While writing, they have constantly had the government textbook in
spectors "in mind". The extent to which this has influenced them varies 
widely, from Bergström, who says that he was aware of what the limits we
re — and who as a rule had no problem keeping within them (though he 
says nothing about the extent to which this restricted his writing) — to Hä
ger, who says that he felt that awareness of the inspectors put a strain on 
him, and that he feels that he is a much better writer today, now that the in
spection committee no longer exists. 

The authors have been allowed much free rein in the designing of their 
books, in particular the contents and exercises. Together with the pub
lishers they have chosen pictures, maps and diagrams. As far as contents 
goes, they have often followed the curriculum. 

The authors state that they have generally been only indirectly influen
ced by the tradition of Swedish history-book writing in the process of 
composing their works. Here however there is reason to challenge at least 
some of these statements, since both the content and the arrangement of 
most textbooks has not changed much down through the years. The authors 
claim to have "checked out" the competition, but never to have plagiarized. 

As far as contact with scholarly developments within the field, there is a 
distinct difference between those who foremost consider themselves di-
dacticians/teachers and those who consider themselves resear
chers/historians. The latter have been able to add new research to their 
books in an easier manner than the former, who have experienced some 
difficulties here. If we can classify the authors into three different catego
ries according to their education and work experience, then we can also 
classify their textbooks into two main groups, according to my results. 
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The first type of textbook features what can be called "research stimula
ting" intentions; the books which belong to this group discuss the problems 
of historiography and their contents are often problem-oriented. They so
metimes feature a large number of researchers as co-authors. In these 
books, I apprehend the authors' ambition as being that history ought to 
function more as an intellectual exercise than as a listing of indisputable 
facts. 

The second type of textbook features several traditional and practical 
elements which lead me to surmise that the authors were to a greater extent 
intent on tailoring their textbooks to a teaching tradition and to common 
teaching situations. Several components of these books indicates that this 
has been their intention: the disposition of the material and guidance by 
means of various forms of questions and study exercises, as well as many 
practical details, such as extra maps, time axes, planning suggestions and, 
above all, one single "straight-forward and neutral" (as I call it) telling of 
history with almost no research support. 

However, the textbooks written by the teacher/didactician group are the 
ones which on the whole sell best. These writers have an awareness and 
knowledge of their buyers/customers and an experience of the day-to-day 
work in schools which probably has been decisive for sales. 

The writers belonging to the researcher/historian group proved to have 
written textbooks which have sold relatively poorly. The contents and ar
rangement of their books, being more closely related to research, seem not 
to have jibed with the perception most high-school teachers have of how a 
textbook ought to be. I interpret this to mean that the authors' lack of 
knowledge about school culture and teachers' needs have led to the fact 
that the books failed to fulfill the wishes of their intended audience, which 
in turn has led to poor sales figures. 

The majority of the authors under study claim to have written in accor
dance with the objectivist theory, found in Sven Sedring Jensen's classifi
cation of theories of teaching history. This theory proceeds from the actual 
contents of teaching. However, some have also chosen the formal and the 
categorical theory, both of which view the students themselves as their 
point of departure. 

All of the authors say they have become better teachers by having writ
ten textbooks. The act of writing has provided them with an opportunity 
for "thinking history through". 

On the other hand, the authors are less clear about what their guiding 
pedagogical and didactical ideas have been in the process of writing their 
books. A number speak in terms of "what"-questions, while others do so 
in terms of "how"-questions. When I posed questions about theories of te
aching history, methods of teaching, main ideas or basic thoughts and the 
sort of knowledge they wished their students to attain, as well as the most 
suitable forms of examination, the lack of clarity and amount of vacillation 



was palpable. The authors' stories provide an image of the fact that they 
have not discussed such matters in any particular depth before beginning to 
write, though they can have discussed some of these aspects during the 
writing process itself, despite the fact that none of them said anything that 
would indicate that this indeed has been the case. 

Why should students study history? According to the authors, there are 
four main reasons for studying history: 
1. It is fun and educational. 
2. It helps them understand their times and live their own lives. 
3. They learn to make critical judgements and evaluate different state
ments. 
4. They can learn how they can change or improve their situation now and 
in the future. 

Providing students with an understanding of time is difficult. Here, we 
find extensive variation in the answers provided by the authors. Some me
an that it is possible to teach student to understand time, while others mean 
it is an impossibility, since it is a question of maturity. Others claim that it 
is not at all important to teach them this; it is sufficient that they acquire a 
relative perception of time, according to a couple of the authors, while ot
hers finally mean that it is important and possible to teach children and te
enagers to understand time. With the help of time axes, repetition, personal 
examples, the counting of generations, etc., an understanding of what time 
is can be taught, according to the members of this group. In their text
books, the authors have provided some sort of time line in order to impro
ve their readers' apprehension of time. 

The Voice of the Author: Life Stories 

The life story interviews showed that the three types of authors actually 
have quite a lot in common as far as social background, education, initial 
teaching experiences, view of knowledge and difficulties in writing text
books are concerned. At the same time, each and every one of them have 
elements in their biographies which are specific to them and which have 
also influenced their writing. 

For instance, I find traces of his background in the writings of Gunnar T 
Westin. His father struggled throughout his life to complement an insuffi
cient elementary education, which is one of the reasons why his son, Gun
nar, aside from his regular job, dedicated a great deal of his time to adult 
education and textbook writing. Furthermore, he states that he has 
consciously "written in" parts of his own background and life into his text
books. When choosing to described "how the ruling classes'...dominance 
grew", one can easily discern the connection to the seminars of Lauritz 
Weibull, which he attended for several terms and which treated the 
struggle for power in the parliament of Västerås. According to Westin, 
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Weibull had "a pronounced view of history as a struggle for 
power...between different actors and interest groups". Westin indicates 
that it was important for him, coming from a middle-class environment, to 
learn how to see this. I interpret his statement and his writings as if he too 
had preferred to teach high school students to see "the major forces at work 
in the development of society". 

Reports from a war in Africa and the books of Grimberg roused an inte
rest in history at a very early stage in the life of Bengt Åke Häger. This in
terest was later reinforced by two of his history teachers. Some elements of 
his biography can be found in his own writings. Reading about the Italian-
Abyssinian war made him interested in all things African, which is evident 
in the examples from Ethiopia which he provides when writing about Af
rica's history. 

Häger admits that the Second World War often takes up much space in 
his writings. The Finnish Winter War has followed him from his university 
essay through various articles in textbooks and finally to an entry in the 
Swedish National Encyclopedia. However, writing about the Second 
World War has also brought him into conflict with editors and inspection 
committees, since he has chosen to characterize the acts of Stalin and Mao 
as equally appalling as Hitler's. Here once again, his youth may have in
fluenced him and his desire to write about what he knows and believes in, 
even at the cost of causing himself trouble. 

Häger displays a clear loyalty toward the curriculum in that he writes in 
thematic sections when these are required. Procentially, he has written mo
re about the problems of historiography directly in his textbooks than any 
of his colleagues have done and still continue to do. 

Häger's studies in economic history have resulted in the fact that he 
alway writes quite a lot about economic and social matters in his text
books. Of the three chapters he has written as suggestions to thematic stu
dies, one features the heading "Economic Ideas from Plato to Keynes", and 
the other "Swedish Agriculture in Ancient Times". This is a clear indicator 
of the fields in which his deep knowledge lies, to an even more manifest 
extent than in the example of Ernst Söderlund, professor in economic his
tory, who is the third author with whom I have conducted a life-story in
terview. 

Like Westin, Ernst Söderlund has done most of his textbook writing in 
his spare time. He states that he has been influenced by Grimberg, at least 
insofar as concerns writing a simple and uncomplicated prose. Furthermo
re, Söderlund says that he has been influenced by the style of Ashton's 
English-language book in economic history, which he translated into 
Swedish. 

Söderlund was the first and for a long time the leading writer to include 
material on economic history in his history textbooks. In doing this, he 
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opened the way for the sort of writing that Häger would do two decades 
later, without meeting resistance from publishers and teachers. 

For a long time, Söderlund enjoyed good contacts with the political 
world. In 1947, he participated in the curriculum delegation under the 
chairmanship of Alva Myrdal. In addition, Söderlund was a good friend of 
her spouse, Gunnar Myrdal who, according to Söderlund, read one of Sö-
derlund's textbooks in one sitting (albeit not the book which I have studi
ed). Myrdal is supposed to have said that the book displayed a "solid basic 
view". 

His political connections may have aided Söderlund when he was criti
cized by the textbook inspectors, which criticism, after an audience with 
the responsible minister, was rescinded. However, Söderlund also enjoyed 
a strong position in the educational world thanks to his textbook writing, 
his long teaching experience and his work on behalf of the teachers' union 
(he was national chairman of the Swedish teachers' union Lärarnas Riks
förbund for a while). 

His status and his textbooks' successful sales figures led to his text
books functioning as models for other authors of history textbooks in the 
years to come, both for better and for worse. 

Discussion 

Today, modern mankind is swamped by an almost unceasing flood of mes
sages, and there is nothing to indicate that the amount of information will 
soon be reduced; on the contrary, it seems only to continue to grow. Under 
these circumstances, it is essential that our children, who will be living the 
greater part of their lives in the next century, learn how to sift through all 
that information. What is the message? Who has sent it, and why? These 
are among the most central questions of our time, irrespective of whether 
the message is old or new, printed on paper or transmitted electronically. 

In the present study I have shown that even the most widely-read type of 
literature we have — school textbooks — is a bearer of messages. The 
writers of history textbooks have either consciously or unconsciously 
written in portions of their life-worlds into their texts — that which I call 
"the voice of the author". Furthermore, their writing has been more indi
rectly influenced by where and when they wrote. However, I must admit 
that traces of the authors have been more difficult to substantiate than I had 
first assumed, given that there exist many a strong personality among the 
authors examined. Difficulties in discerning "the author's voice" may have 
occurred due to the fact that the framework and the tradition within which 
these authors have written is so strong. 
Finally: Why study the authors of history textbooks? My answer to that 
question is that since history textbooks are still the most important tea
ching aid for the teaching of history, then the search for the "voice" ought 



to begin there. Although I do not suspect these authors of consciously at
tempting to disseminate ideological or political opinions, awareness of the 
problem of describer and description ought to be emphasized at this level. 
To some extent, the describer is always present in the description. Moreo
ver, I believe that history, more than most subjects, runs the risk of beco
ming a tool for different interest groups. History itself provides numerous 
examples of how it has been used and abused for different purposes down 
through the ages. In a democracy, it is particularly important to have a 
"vaccine" against such abuse at our disposal, through research and tea
ching. 

Translated by Stephen Fruitman 
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BILAGOR 

Bilaga 1. En sammanställning av gymnasieämnet historias totala tidsut
rymme på tre- och fyraåriga utbildningar 1956, 1960, 1966, 1971 och 
1983. Det är de årtal då nya styrdokument böljat gälla som kan ha påverkat 
de aktuella författarnas läroböcker.570 

Treånga linjer 

Allmän 
linje 

Real 
linje 

Fyraåriga linjer 

T30 

Allmän 
linje 

Real 
linje 

571 

570 Uppgifterna avser endast sk allmänna gymnasier och inte handels- och tekniska gymnasier, de sk fackgymna
sierna, eller andra gymnasieformer. 
571 I timtalet från 1956 ingick samhällslära. Det är därf ör omöjligt att fastställa hur mycket av den i diagrammet 
angivna tiden som tillföll historia. Göran Andolf menar att det inte är lä tt att avgöra om historieämnet vunnit eller 
förlorat på förändringen. Samhällslärans timmar förlades till näst högsta och högsta ringarna vilket "måste ses 
som en nackdel" för historia. Andolf 1972 s 71 
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Bilaga 2. Underlag för den första omgången intervjuer. 

1 .Vilka delar eller avsnitt har du skrivit i de undersökta böckerna? 
2. Hur många läroböcker har du medverkat i före den här boken skrevs? 
3. Hur kom det sig att du 

a. var med och skrev den här boken? 
b. samarbetade med just den eller de personerna? 

4. Vem avgjorde/bestämde mest om? 
a. Omslag? 
b. Sidantal? 
c. Innehåll? 
d. Layout? 
e. Bilder,diagram,kartor? 
f. Arbetsuppgifter? 
g. Annat? 

5. a. Hur gick urvalet av stoff till? Rangordna följande faktorer från 1 till 9 där 1 
visar den faktor som betydde mest för urvalet av innehåll. 

författarna 
redaktören/ förlaget 
olika styrdokument(läroplaner/anvisningar) 
statens granskning i någon form 
traditionen 
andra förlags böcker i ämnet 
nya forskningsrön 
frågor som var särskilt aktuella före eller vid skrivtillfallet (se tex Håkan 
Anderssons undersökning av historieundervisningens målfrågor i Fin

land 
1843-1917 som visar hur samtida problem präglar det man vill fa ut av 
det förflutna). 
annat t ex. 

b. Vem bestämde omfattningen av de olika avsnitten/kapitlen? 
c. Vilken av nedanstående historietraditioner är närmast en beskrivning av ditt 

sätt att se på historia vid tiden för bokens tillkomst? 
Kategorierna indelade efter en bearbetning av SV. Södring Jensens fyra peda
gogiska idéer.572 

I. Den klassiska undervisningsteorin ställer krav på människan att fungera så att 
hon stärker den nationella sammanhållningen. Historien ska vara nationens pe
dagog. 
II. Den objektivistiska undervisningsteorin betonar det sakliga och värderings-
fria. Spekulationer och teorier ska undvikas. 
III. Den formella undervisningsteorin vill uppöva elevernas kritiska förmåga. 
Därför blir kunskapsteoretiska och metodologiska problem viktiga. Eleverna 
ska bl a arbeta med stoffet källritiskt och analytiskt. 
572 Behre, G, Odén, B 1982 s 106 
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IV. Den kategoriala undervisningsteorin utgår, precis som den formella teorin, 
ifrån att eleven är målet med undervisningen. Teorin vill att undervisningen ska 
ge en förståelse av samhällets förändringsdynamik genom inlevelse och reflex
ion men med en teoretisk medvetenhet. Syntesen blir viktigast. 
6. a.Vilken sorts lärare eller undervisningsmetod hade du framförallt i tankarna 
när du skrev? b.Varför 
c. Överensstämmer uppläggningen av boken med det urval av fakta och de pe
dagogiska ideér som du brukar undervisa efter? Om inte, vilka är de största 
skillnaderna, tycker du? 
d. Förändrades din egen undervisning efter det att boken var klar på något sätt 

av arbetet med boken? Vad påverkades i så fall? Varför? 
7. Vilka är huvudidéerna eller grundtankarna med boken? 
8 a.Vilken sorts kunskap ville du att den studerande skulle uppnå med hjälp av 
boken? 
b. Försök rangordna följande. Den lärobok jag medverkat i ger främst 
• en fast studiegång 
• nödvändiga historiska fakta 
• sysselsättning åt lärare och elever 
• en hjälp för lärare att strukturera kursen 
• underlag för elevernas eget arbete inför hemuppgifter och prov 
• annat, vad? 
9. Hur tänkte du dig att den studerande skulle lära sig innehållet? 
10.Vilken eller vilka examinationsformer passar boken bäst för? 
11 .Vad hade du för utbildning och undervisningserfarenhet när du skrev den här 
boken? 
12.Betraktar du dig i främst som forskare, lärare, författare eller någonting an

nat? 
Förklara gärna ditt val. 
13. Göran Andolf skriver i sin avhandling Historien på gymnasiet att flera av 
den tidens läroboksförfattare var "politiskt verksamma" och endast en av dem 
var klart icke konservativ, en var tom extremt konservativ. 
a. Var du vid tiden för författandet av den här boken"politiskt verksam"? I så 
fall i vilken omfattning och hur? 
b. Var skulle du, oavsett om du var politiskt aktiv eller inte vid den här tiden, 
placera dig på en traditionell politisk vänster-högerskala? 
14.a. Tror du att dina politiska åsikter påverkat ditt urval av fakta och ditt sätt 
att skriva? 
b. Motivera gärna ditt svar. 
15.a. Varför ska eleverna lära sig historia i skolan? 
16.a. Hur lär man barn förstå tiden? 

b. Hur gör man det i en lärobok? 
17. Övrigt av betydelse för innehåll och utformning av boken: 
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Bilaga 3. 

Bibliotek (skön- och facklitteratur) 
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EXKURS 

Histopia. 

Om man undervisar som jag menar att man ska undervisa med hela sig själv (—) har 
man tjänat väldigt mycket.57 

Människan har alltid fört kunskaper om det förflutna vidare till nästa gene
ration. Historien har på så sätt levt vidare och det finns inget som tyder på 
att det inte ska vara möjligt att fortsätta med detta även i framtiden fast in
nehållet, omfattningen och formerna kommer att förändras. 

När jag här ska diskutera framtidens historieundervisning i gymnasie
skolan tänker jag lyfta fram tre huvudinriktningar som jag menar att en så
dan undervisning bör ha för att kunna beröra tonåringar. Men dessförinnan 
vill jag peka på två omständigheter som har betydelse för all undervisning 
och som jag upplever som något försummade i den didaktiska debatten. 

Den första handlar om att det i dag är fler intressen än någonsin förut 
som konkurrerar om ungdomarnas tid och uppmärksamhet. Historieämnet i 
gymnasieskolan deltar i den kampen. Eftersom jag utgår från att ungdo
marna gör rationella val när de bestämmer sig för vad de ska ägna sig åt 
kommer de att välja det som de tror sig ha störst "nytta" och glädje av. Om 
historieämnet ska ha en chans i den konkurrensen beror på om eleverna 
bedömer att ämnet tillför så mycket av "nytta" och glädje att det är värt att 
ägna en del av sitt liv åt detta skolämne (för det är ju faktiskt det som sko
lan och historieläraren ber om - att de ska ägna en del av sitt liv åt just 
detta ämne eller intresseområde). 

Det andra som jag vill framhålla är betydelsen av ungdomarnas värde
ringar. Ett par olika undersökningar har visat att dagens ungdomar till stora 
delar har helt andra värderingar än vuxengenerationerna vilket egentligen 
inte borde förvåna oss.574 Men undersökningarnas samlade resultat är så 
intressanta och tydliga att det kan vara skäl att fråga sig om skillnaderna 
mellan elevers och lärares värderingar i viktiga frågor är större i dag än 
vad de varit tidigare. Om det är så, och bl a dessa undersökningar tyder på 
det, är frågan om vi tillräckligt ofta och ordentligt beaktar detta i olika di
daktiska situationer 

Det är mot denna bakgrund viktigt att vi hos eleverna utvecklar ett in
tresse som ger dem skäl för att läsa historia. Att det står i läroplanen att 
eleverna ska läsa historia är ur didaktisk synvinkel inte tillräckligt med 
hänsyn till den konkurrens som finns om elevens intresse och de värde
ringar som stora delar av den nya generationen har. Ämnet måste i verklig 
mening angå dem. 

573 Intervju 1 med Söderlund s 6 
574 Andersson, Â, E, mfl 1994 s 56 samt Ungdomstid, Årsbok om ungdom 1995 s 142-182 



För att diskutera några principer efter vilka historieundervisningen kan 
formas för att bättre klara av detta tillåter jag mig (som framgår av titeln) 
att låta tankarna flyga fritt med en vision och en förhoppning om i vilken 
riktning historieundervisningen skulle kunna utvecklas i framtiden (den 
framtiden far gärna vara nära eller här redan nu). 

I denna diskussion har jag sökt stöd i de idéer som den tyske didaktikern 
Klaus Bergmann framfört och som jag tidigare redovisat. Det är främst 
tankarna om att historiedidaktik har en reflekterande del men också en 
normativa sida som jag här stöder mig på och använder mig av. 

Jag menar att egentligen så går all undervisning ut på att med hjälp av 
kunskap som är ny för eleverna (där i regel även nya färdigheter och vär
deringar ingår) utveckla tänkandet i någon riktning som är positiv för sam
hället och/eller individen samtidigt som läraren i allmänhet vill att eleverna 
med hjälp av denna nya kunskap ska undvika eller slippa något annat som 
just i det samhälleliga sammanhanget betraktas som mindre positivt. Det 
förfaringssättet kan liknas vid ett brobygge. För att tydliggöra mina tankar 
om historieundervisningen i framtiden kommerjag delvis att framföra dem 
som en allegori om brobyggande. En bro är en del i ett vägsystem och den 
leder någonstans och går över någonting som brobeställaren vill undvika. 

Men bron ska naturligtvis inte byggas förrän man klarat ut varför "bron" 
ska byggas och vad den ska byggas av för material och hur den ska utfor
mas. När det är klart kan "brobygget" starta. "Brons" byggstenar bör bestå 
av de komponenter som är nödvändiga för att åstadkomma följande tre hu
vudinriktningar. 

Förståelse 

Den som inte (...) har någon (...) insikt om i vilket levnadssammanhang dom befinner 
sig - dom klarar sig inte. 5 

Den första inriktningen har som mål att nå en förståelsens historia. Ett par 
av varandra oberoende undersökningar (bl a Halidén 1976 och Unenge 
1984) pekar på hur svårt det är att fa ungdomar att uppfatta och förstå de 
stora linjerna i ett historiskt sammanhang, vad som är poängen eller hu
vudbudskapet i ett resonemang. 

Detta didaktiska problem har dock de flesta ämnen. Det syns också i re
sultaten från andra undersökningar. Svend Pedersens har visat att mellan
stadielärarkandidater har missuppfattat grundläggande begrepp inom bio
login.576 En undersökning i Storbritannien fann att endast 15 % av en 
grupp brittiska studerande i biologi på universitetsnivå hade ordentligt 
förstått Darwins princip om det naturliga urvalet. Ungefar lika nedslående 

575 Kompletterande intervju med Westin 1995 s 1 
576 Pedersen, S, Om undersökande arbetssätt och förståelse av begrepp i biologiundervisningen. F, Marton (red) 
Fackdidaktik 111, Lund 1986, s 209-243 

257 



resultat nåddes vid en undersökning om förståelsen av ekonomiska grund
begrepp som gjordes före och efter en universitetskurs i nationalekono
mi. 

För att nå förståelse i historia menar jag att det krävs att fakta, begrepp, 
idéer visar på samband som berör eleverna samt att de didaktiska avgöran
dena har tagit sin utgångspunkt i deras kunskap, värderingar och tänkande. 
Det senare kallar den norske didaktikern Jan Bjarne B0e för undervisning
ens nollpunkt.578 

Men inte ens detta räcker alltid. I historien finns dessutom tiden som en 
central dimensionen som försvårar ett förstående. Den som vill nå en dju
pare förståelse måste också försöka begripa hur människor i en annan tid 
levde, tänkte och trodde. Det innebär egentligen ett försök att tränga in i 
den livsvärld som en människa som inte längre lever faktiskt levde i. 

Om det presenteras på detta sätt kan det framstå som en omöjlig uppgift. 
Därför krävs det något mer. 

Även de politiska, kulturella och sociala mönstren måste vara möjliga 
att förstå. Där är det inte alltid säkert att det är den historiska forskningen 
som har de bästa svaren på de frågor som elever ställer. Det kan på vissa 
avsnitt vara andra vetenskaper t ex antropologi, litteraturhistoria eller etno
logi som tagit fram material som gör det lättare för elever att bli intressera
de och nå en djupare förståelse och fa svar på de stora frågor som skolor 
ofta undviker men som följer (nästan "förföljer") tonåringar. 

Förutom ett mer utbrett användande av historiska källor och ett mer va
rierat, tvärvetenskapligt och "elevnära" innehåll i de läromedel som an
vänds kan t ex skönlitteraturen, filmen (i en nyligen genomförd undersök
ning, Youth and History, framhåller svenska ungdomar att biofilmen är det 
sätt på vilket de helst möter historia), teatern samt värderings- och empa
tiövningar hjälpa till att ge någon form av rimlig föreställning om hur livet 
levdes i en annan tid och därigenom kan ett visst mått av förståelse och 
empati bli möjlig att uppnå.579 

Empati handlar om inlevelse och kräver i det här sammanhanget också 
ett visst mått av historiska kunskaper. Begreppet kan härledas till Dilthey 
som en metod för att nå en djupare förståelse. I de senaste svenska kurs
planerna finns skrivningar som uttrycker att inlevelsen är viktig men det är 
framförallt i engelsk historieundervisning som empatin har en given plats. 
Cristopher Portal skriver så här om användandet av empati. "Empathy is an 
heuristic device which the historian abandons when it has done its work 

577 I Fackdidaktik III redogör Marton för dessa exempel. Det första bygger på Brumby, M, N, 1979. Det andra 
på Dahlgren, L-O, 1978. 
"8 Bae, J, B, 1995 s 79 
579 Erik Lund ger i Historiedidaktikk Bind 1 s 110-111 exempel på hur läroböcker kan användas som källa (men 
det är inte läroböcker som jag i första hand tänker på när jag pläderar för att använda mer källor i historieunder
visningen). Avsnittet 6:1 i samma bok behandlar bruket av källor mer utförligt. 
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just as the builder removes his scaffolding".580 Till dem som pläderat för 
empati i historieundervisningen hör också till exempel historikerna D. 
Thompson och J. Duckworth. 81 

För att lyckas med förståelseambitionen måste den ibland "ges försteg 
framför stoffmängden (...) först vid en djupare förståelse för principer och 
sammanhang skapas genom inlärning en transfererbar kunskap - en kun
skap som är tillämpbar även i andra sammanhang".582 

Förändring 

Det är viktigt att förmedla att historia är uveckling över tid och vissa saker kan vara 
oförändrade under väldigt lång tid, andra saker förändras väldigt snabbt. (—) Historie
ämnet rätt bedrivet ska ju vara ett ämne som frigör individen.583 

Den andra huvudinriktningen menar jag ska peka mot en förändringens 
historia. Förändring kan i det här sammanhanget ha två betydelser. Den 
första är att lära sig se vad som förändrats, vad som orsakat förändringar 
genom historien och vad förändringarna lett till. Därigenom uppövas också 
förmågan att i omvärlden och i historiska texter se vad som finns kvar från 
en gången tid och att placera in denna del i ett historiskt sammanhang. 

Andra delen av förändringens historia är att använda historisk kunskap 
för att förändra. Historien kan (ska tycker en del) fungera emancipatoriskt. 
Framförallt i Tyskland har det förts en livlig debatt av bl a Bergmann och 
Kuhn om hur historien kan användas mer emancipatoriskt genom att ele
verna dels ska blir mer medvetna om "onödigt" tvång i dagens och gårda
gens samhälle dels se möjligheter till frigörelse från sådant tvång. 84 Om 
det är denna debatt som påverkat de svenska läroplansförfattarna är svårt 
att visa men i Lpf 94 finns emancipatoriska inslag även om det emancipa-
toriska mer framträder som en integrerad del av den totala inriktningen för 
skolans verksamhet. 

En emancipatorisk undervisning flyttar utgångspunkten från en traditio
nellt samhällsbevarande position till ett mer samhällskritiskt och samhälls-
förändrande läge. 

Ett par av de läroboksförfattare som jag intervjuat i mitt pågående av
handlingsarbete pekade på att det emancipatoriska inslaget är ett viktigt 
skäl för att läsa och lära sig historia. Historieämnet borde också, tillsam

580 Citatet är hämtat ur HLFÅ 1988/89 s 127 där THE HISTORY CURRICULUM FOR TEACHERS, C, POR-
TAL (ed ) refereras. 
581 Thompson, D, Colligation and history teaching, Burston & Thompson ( ed ), Studies in the nature and tea
ching of history, London 1967, p 85-106 och Duckworth, J, Imaginat ion in teaching history, Teaching history 1, 
1971, p 49-52 
582 Andersson, B, 1994 s 4 
583 Kompletterande intervju med Thullberg 1995 s 3 och 4 
584 Debatten redovisas av Christer Karlegärd en skrift nr 9/84 med titeln Emancipatorisk historieundervisning i 
teori och praktik utgiven av Lunds universitet och Lärarhögskolan i Malmö men också av Nils Gruvberger i 
HFLÅ 1985/86 s 135-143 
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mans med flera andra ämnen, kunna stimulera till frigörelse genom att t ex 
medverka till ett ökat läsintresse och förbättrad läsförmåga bland elever på 
olika stadier. Att konsekvent visa på och använda intressanta poesi- och 
litterära prosastycken är ett sätt. När den irländske författaren Seamus He-
aney 1995 fick Nobels litteraturpris skrev många tidningar att ungdomar på 
Irland kunde flera av hans dikter utantill. Det far mig att undra (oavsett om 
påståendet är sant) om dagens svenska ungdomar direkt kan citera en 
svensk poet (död eller levande). 

Historieundervisningen kan också i detta avseende verka emancipato-
riskt och hjälpa till att riva ner sociala klyftor i svenskarnas läsvanor. Det 
är för närvarande så att "drygt två femtedelar av de lågutbildade, definierat 
som personer med högst åtta års skolgång, har vare sig läst, köpt eller lånat 
någon bok det senaste året."585 

Förlustelse 

(Historia)- det är väl skolans verkliga glädjeämne (,..).586 

Den tredje huvudlinjen som jag förespråkar ska syfta till förlustelse. Ordet 
förlustelse förklaras i en ordbok med arrangemang som "skänker nöje och 
avkoppling".587 Jag menar att historieundervisningen bör ha som ett av sina 
mål att vara intressant och (i någon mening) rolig och därigenom åtmins
tone uppfylla den första delen i definitionen av ordet förlustelse. 

Det första krav som måste uppfyllas för att nå detta mål är att behandla 
rätt innehåll. Flera olika undersökningar visar att läromedlen fortfarande är 
det som styr undervisningen mest. Traditionell politisk historia finns i va 
rierande mängd i svenska historieläromedel. Undersökningar från Norge 
visar att för både barn och ungdomar är den politiska historien den minst 
intressanta delen av historien.588 Det finns ingen anledning att tro att 
svenska elever har en helt annan uppfattning i d en här frågan. Därför bör 
vad som ska vara med och hur det ska framställas diskuteras även utifrån 
denna utgångspunkt. 

Eftersom en intressant och rolig historieundervisning i hög grad har sin 
utgångspunkt i sådant som berör dagens elever (den börjar i undervisning
ens nollpunkt) kommer detta att medföra att stoffet till en betydande del 
kommer att skilja sig från det som traditionellt behandlas i undervisningen. 
Den möjligheten och friheten ger de nya läroplanerna och om undervis
ningsinnehållet bestäms i samråd med eleverna, vilket är en av grundtan
karna i Lpf 94, blir det troligen så att traditionell politisk historia får lämna 
en del av sitt utrymme till annat stoff som eleverna upplever som mer in
tressant. 
585 Furland, L, 1991 s 16 
586 Intervju med Almgren 1994 s 7 
587 Norstedts svenska ordbok 1990 s 295 
588 Boe, J, B, 1995 s 130 



Eftersom elevsammansättningen ser olika ut i olika undervisningsavdel
ningar kommer elevernas medverkan i planeringen att medföra att innehål
let ser olika ut i olika klasser eller grupper och det är en nödvändighet om 
historieläraren vill nå ett optimalt resultat. Det skulle därför, åtminstone 
rent teoretiskt, kunna finnas lika många "nollpunkter" att utgå ifrån som 
det finns elever och undervisningsgrupper. Att detta i praktiken kommer 
att ställa stora, delvis nya krav på läraren är en sak som måste lösas genom 
en mycket mer massiv, genomtänkt och långsiktig fortbildning. 

Enligt min mening bör historieundervisningen dessutom i större ut
sträckning ske utanför klassrummet än vad som i allmänhet är fallet i dag. 
Det kan gälla att i bibliotek och på andra ställen inom skolan arbeta med 
olika arbetsuppgifter men det kan också innebära studier av historia direkt 
på plats dvs ute i det samhälle som skolan är en del av. De fakta som ele
verna möter i muséer och vid historiska platser är i varje fall de kunskaper 
som femtonåriga svenska elever mest litar på.589 När undervisningen för
läggs på annan plats än i klassrummet räcker det inte att elever utrustas 
med stenciler där frågor om enkla faktauppgifter dominerar (den situatio
nen är inte alldeles ovanlig). Det krävs i stället att uppgifterna är så utfor
made att ungdomarna kan nå kvalitativa kunskaper och färdigheter samt att 
de far pröva sina värderingar på ett historiskt material. Uppgifterna måste 
angå dem. 

Studiebesök utanför klassrummet gör det många gånger lättare och roli
gare att skapa historiemedvetenhet hos eleverna. Jag har tidigare nämnt ett 
par olika definitioner av begreppet historiemedvetenhet och jag vill här vi
sa på ett utdrag ur ett tal från slutet av förra seklet som trots att det är över 
hundra år gammalt skulle kunna användas i dag som en beskrivning av 
historiemedvetande. Det är Zackarias Topelius som säger så här till pro
moverade magistrar i Helsingfors: 

Jag söker lif, som lefvat, lif, som lefver, 
Och lif, som efter oss skall lefva qvar. 
Men seklets aftonskymning sammanväfver 
En tid, som kommer, med en tid, som var, 
Det oförgängliga, som ständigt kräfver 
På tidens frågor evighetens svar.590 

Att nå ett historiemedvetande nämns i de nya läroplanerna som ett av de 
viktigaste målen med historieundervisningen. De olika tidsformerna då, nu 
och sedan finns ju representerade i någon form på flera ställen i samhället. 
Om eleverna får möjlighet att praktisera historiemedvetenhet i sitt eget 
samhälle bör det finnas större förutsättningar för att medvetenheten blir 
bestående. 

589 Youth and History fråga 4 
590 Topelius, Z, 1894 s 9 
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Naturligtvis ska den "bro" som en sådan här historieundervisning bygger 
konstrueras efter vetenskapens senaste rön. I vaije fall bör läromedlen (jag 
förutsätter att det även i framtiden kommer att finnas någon form av mer 
eller mindre tillrättalagt material för skolbruk) innehålla aktuella, relevanta 
vetenskapliga resultat. 

Den bro som undervisningen i historia ska bygga ska vara öppen för al
la. Det finns i regel inga didaktiska skäl att texter om undervisningens 
uppläggning och genomförande ska hållas dold för eleverna i t ex en lärar
handledning. I ett verkligt demokratiskt samhälle måste praktiskt funge
rande öppenhet vara en ledstjärna. När ansvaret för undervisningens upp
läggning ska delas med eleverna krävs det att eleverna kan ta del av lära
rens och läromedelsproducenternas didaktiska kunnande. (Att publicera 
"svar" och "lösningar" på historiska problem i ett särskilt häfte kan vara 
nödvändigt och är i så fall något annat än att dölja de didaktiska tankarna i 
en särskild skrift. Det senare hör förhoppningsvis hemma i en förgången 
och delvis odemokratisk skola). 

Om "bron" byggs på det här sättet är chanserna stora att barn och ung
domar med förtjusning kommer att springa över den medan föräldrar 
kommer att mer försiktigt vandra fram (jag tycker det är märkligt att det i 
läromedlen nästan aldrig finns någon text som särskilt vänder sig till för
äldrarna. En "föräldratext" kan öka deras delaktighet i studierna och sär
skilt studieovana föräldrars möjlighet att bistå sina ungdomar). 

Dessa förslag innebär inte att jag tror att elever tidigare inte förstått nå
gon historia eller att elever och lärare inte använt historiekunskaperna för 
att skapa förändring och att de inte haft roligt ibland på historietimmarna. 
Det finns och har alltid funnits duktiga historielärare. 

Men mitt förslag innebär en tydlig markering av tre inriktningar (tre F) , 
förståelse (se samband och förstå andra samhällen och förhållanden förr 
och nu), förändring (att upptäcka förändringar och få möjlighet att åstad
komma förändringar) och förlustelse (elever och lärare ska sträva efter att 
ha roligt och trivas med ämnet, varandra och arbetet). 

En historieundervisning som förutom fakta inte ger begrepp, idéer och 
förståelse kan alla, även beställaren samhället/staten, vara utan. 

En historieundervisning som inte ger insikt om förändringar och som 
inte skapar möjligheter att med hjälp av fakta och idéer åstadkomma för
ändringar ger inte tillräckligt användbara kunskaper för eleverna 
(nyttoaspekten och demokratiaspekten bl a). 

En historieundervisning som inte är intressant, rolig och till och med 
spännande berör inte ungdomarna och kommer därför att leda till att ämnet 
förlorar sin position i den hårda konkurrens som finns mellan olika ämnen 
i skolan och från aktiviteter utanför skolan. Det finns så mycket annat som 
intresserar och lockar en tonåring. 
En väl fungerande historieundervisning borde kunna konkurrera med de 
ofta konstruerade, mer eller mindre konstgjorda aktiviteter som eleverna 



erbjuds utanför skolan. Historielärarna har i ämnet själva livet som konkur
rensfördel som det framträder i den levda historien med dess dramatik, 
spänning och intensitet samt möjlighet till eftertanke kring de stora livsfrå
gorna (som ungdomar egentligen alltid varit och är intresserade av). 

Men historien behöver mer än förut öppnas, göras tillgänglig, presente
ras mångsidigare samt konstrueras så att den på ett optimalt sätt far elever
na att reflektera över det som varit, hur det är och hur det kan komma att 
bli - och det är ingen lätt uppgift. 

Kraven på förändring och kvalitetshöjning är särskilt viktiga i dag dels 
för att nästan alla elever går tolv år i skolan och gymnasiet i praktiken 
blivit ett obligatorium dels för att dagens studenter är mer konkurrensutsat
ta än vad någon tidigare generation varit. 

Ibland kan det vara svårt att i undervisningen fullt ut klara av en veten
skaplig nivå men ansatsen och inriktningen bör vara vetenskaplig även i 
skolämnet historias strävan att knyta ihop dåtid, nutid och framtid. Forsk
ningen om historiemedvetande är dock mycket begränsad i vårt land. Det 
är som Jan Thavenius skriver i sin bok Liv och historia att den stora histo
rien (universitetsämnet historia) alltid varit viktigare än den lilla historien 
(elevernas historia, skolämnet historia).591 

Men det finns inte någon anledning att det ska vara så. Om historieun
dervisningen i framtiden ska klara den fundamentala uppgiften att angå 
och beröra ungdomar behöver forskningen om vägarna till en sådan un
dervisning fa en helt annan plats än tidigare. 

591 Thavenius, J, 1983 s 39 

263 







M  M A N  U N D E R v i s A R S o mj a g  menaratt man ska 

undervisa med hela sig själv (---) har man tjänat väldigt 

^ mycket. Det är Ernst Söderlund, en bästsäljande läroboks

författare. okänd för den stora allmänheten, som formu

lerar sin syn på undervisning på detta sätt. Vem var han 

isom skrev historieläroböcker för ett par generationer 

I gymnasieelever och lärare? Var han lärare eller forskare? 

I Vi I ka efterföljare har han fått? Var hör de hemma geo

grafiskt och politiskt? Vad är det som påverkat dem i 

skrivandet? Har de skrivit in delar av sin egen livsvärld i sin a 

läroböcker? Finns beskrivaren i b eskrivningen? Kort sagt: 

vad är det som bestämt dessa historieläroboksförfattares 

sätt att skriva? 

Det är några av de frågor som diskuteras i denna 

historiedidaktiska studie. Frågorna är särskilt viktiga dels 

därför att historien, kanske mer än de flesta ämnen, löper 

risk att bli ett redskap för olika intressegrupper, dels därför 

att läroböckerna fortfarande är det mest använda hjälp

medlet i våra skolor. Och läroböckerna bör fungera oavsett 

om läraren undervisar med hela sig eller tar lite lättare 

på uppgiften. Det är som Hans Almgren, en av de för

fattare som ingår i de n här studien, uttrycker sig. Grund

principen med läroböcker är ju som med skolmaten att 

om inte ungarna tillgodogör sig läroboken så är den ju 

värdelös. 

Sture Långström är verksam vid institutionen för svenska | 

och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet. 
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