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Sammanfattning 
Abstract 
Examensarbetet försöker mäta och beskriva huruvida den värdegrund som uttrycks i 
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av en litteraturstudie samt en kvalitativ textanalys av tre läroböckers beskrivningar av två olika 
historiska epoker.  
 
Arbetets syfte är att redogöra för hur läroböckerna beskriver de två historiska epokerna utifrån ett 
perspektiv att de bör förmedla värdegrunden samt att göra en jämförelse mellan hur detta görs i 
de två olika epokerna.  
 
Arbetet visar på att läroböckerna intar en neutral och faktaförmedlande hållning. Läroböckernas 
olika kapitel skiljer sig åt då olika historiska epoker beskrivs olika och att innehållet därmed skiljer 
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hur betydelsefull lärarens insatts är för förmedlingen av skolans värdegrund. 
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1. Inledning 
 
Med början i införandet av en folkskola år 1842 har skolan fått en alltmer betydande plats i 
samhället. Skolan har kommit att bli en institution som alla svenskar passerar igenom och 
kanske blir till just svenskar i. Under skoltiden sker en utveckling av våra kunskaper men 
också av våra värderingar. Uppväxttiden, där skoltiden utgör en betydande del, kan därmed 
sägas lägga en värdegrund som livet senare kommer att byggas på. Som lärare i grundskolan 
har man ansvar för att förmedla relevanta kunskaper utifrån de av riksdagen fastställda 
styrdokumenten. Men läraren får också av dokumenten i uppgift att förmedla samhällets 
grundläggande värderingar. Skolan kan därmed sägas spela en viktig roll i förmedlingen av 
samhällets grundläggande värden. 
 
Det brukar heta att alla lärare är svensklärare. Med det avses att man utöver de ämnesområden 
man undervisar i också har ett övergripande pedagogiskt ansvar att lära ut det svenska 
språket. Det finns alltså pedagogiska uppgifter som spänner över alla ämnesområden och 
gäller samtliga lärare. Jag tycker därmed att man också kan säga att alla lärare skall vara 
lärare i värdegrund. I skolverkets kommentarer till läroplanen står att ”all undervisning 
innebär fostran i någon mening”1 Detta är en uppgift som klart och tydligt anges i 
styrdokumenten men som kanske ofta glöms bort och då blir en omedveten del av 
lärarpraktiken. I styrdokumenten kan formuleringarna om skolans värdegrund verka oprecisa 
och svårtolkade. I många fall anser jag att läraren är omedveten om vilka värderingar som är 
grundläggande och hur dessa skall påverka undervisningen. 
 
Skolans styrdokument anger dess värdegrund. Huvuduppgiften att tolka detta har läraren med 
hjälp av sitt arbetslag.2 Läraren har dock hjälp med att omsätta ramarna i praktiken av 
läromedlen. Dessa texter bör vara skrivna i överensstämmelse med skolans värdegrund för att 
förmedla dessa och underlätta för läraren i dennes uppgift att förmedla värdegrunden. Vilka 
förutsättningar ger läroböckernas texter eleverna att kunna ta till sig värdegrunden och i 
vilken grad kan man då säga att det är möjligt för eleverna att genom läroböckernas texter 
kunna erövra värdegrunden? 
 

                                                           
1  Skolverket, Ständigt. Alltid!, Stockholm 1999, s 12 
2 Malin Brolin, Värden att grunna på, Lärarförbundet, s5 
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2. Tidigare forskning 
 
 
Värdegrund och svensk etnicitet är en samling texter som diskuterar begreppen värdegrund 
och skolans värdegrund utifrån flera olika perspektiv. En av dessa har titeln Moralfostran i 
svensk obligatorisk skola och studerar begreppet värdegrund genom de olika läroplaner som 
förekommit. Där karakteriseras den gällande läroplanen som gällande bildning i ett 
mångkulturellt samhälle. Undervisningen ska enligt den vila på demokratisk grund men också 
i överensstämmelse med kristen etik och västerländsk humanism. Andra viktig punkter är 
förståelse och medmänsklighet. De centrala värdena är de oförtryterliga som anges vara 
likvärdig tillgång till utbildning, grundläggande demokratiska värderingar, varje människas 
egenvärde, respekt för den gemensamma miljön.3 
 
Med demokrati som uppdrag är utgiven av skolverket och handlar om hur skolor arbetar med 
värdegrunden. Boken betonar att viktigast i skolans värdegrund är demokratibegreppet. Detta 
förmedlas främst genom samtal, diskussion och ställningstaganden hos eleven. De menar att 
demokratin är något som skall upplevas och en personlig relation till värdegrunden bör 
utvecklas för att begreppet skall kunna befästas på djupet. En viktig faktor i denna process 
anges vara en positiv miljö i skolan med goda förebilder för eleven.4 
 
Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä gör i Värdegrund och samhällsutveckling en redogörelse 
för vad som är läroplanens värdegrund. De menar att läroplanen är skolans officiella 
värdegrund och att det klart anges att denna skall ligga till grund för allt arbete i skolan. De 
preciserar denna i 7 punkter men pekar också på motstridigheter mellan formuleringar i 
läroplanen och mellan dessa och samhällets praxis. Värdegrundens fundament anger de vara 
demokrati, varje människas egenvärde, människors lika värde, solidaritet med svaga och 
utsatta, rättvisa, förståelse och medmänsklighet, samt dygderna rättskänsla, tolerans och 
generositet samt ansvarstagande. De menar att delar av skolans värdegrund ej återfinns och 
efterlevs i samhället. Ett exempel på detta är människolivets egenvärde som skolan skall 
verka för men som där det inom sjukvården satsas olika mycket på ex. äldre och unga 
patienter. 
 
Demokrati menar de är skolans kärnpunkt. Den är tongivande för hela värdegrunden då 
demokratin är den orubblig grund vårt samhälle idag vilar på. Människans egenvärde är 
humanismens grundtanke och den hänger samman med rubriken människors lika värde. 
Dessa innebär för skolan att denna skall verka för utjämnandet av skillnader mellan 
samhällsklasser. Skolan skall också verka för jämställdhet mellan könen men också mellan 
människor med olika ursprung, språk, religion och hudfärg. De skriver:  
 

”Hur skall det märkas i skolan? Det betyder för det första att lärarna själva måste befria 
sig från sina fördomar. Gamla läroböcker måste rensas ut och det omgivande samhället 
förändras.”5 

 
Solidaritet med svaga och utsatta är även det ett grundläggande värde. Rättvisa anger de för 
skolans del är en fråga om resursfördelning. Förståelse och medmänsklighet är för skolan del 
att motverka mobbing. Skolan skall främja förståelse och förmåga till inlevelse dvs. elevens 
                                                           
3 Linde Göran (red), Värdegrund och svensk etnicitet, Lund: Studentlitteratur 2001, s11-15, 47ff 
4 Skolverket, Med demokrati som uppdrag, Ödeshög: skolverket 2000, s 13-28 
5 Hedin Christer och Lahdenperä Pirjo, Värdegrunds och samhällsutveckling, Stockholm 2000, s 22 
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empati. De dygder som skolans värdegrund anger menar Hedin och Lahdenperä är 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Rättskänslan är den för lag och rätt och 
att skapa modiga eleven som vågar stå upp för det som är rätt. Tolerans och generositet anger 
de hör ihop med att ge och ta. Slutligen dygden ansvarstagande anser de sammanfatta all de 
etiska idealen. De menar att eleven skall fås att agera och ta ansvar för sitt eget liv.6 
 
Katja Larsson menar i sin uppsats Demokrati i skolan att begreppet demokrati i dag har en 
framträdande plats i skolans värdegrund. Hon har undersökt hur demokratibegreppet har 
uttryckts i den obligatoriska skolans styrdokument åren 1878 till 1994. Hon ser en utveckling 
där skolans styrdokument utvecklats mot att formulera en alltmer tydlig värdegrund. Hon 
kopplar detta till en ökad pluralisering av samhället vilket i större grad gjort det nödvändigt 
att formulera värdegrunden. Samhället har också under tidsperioden infört och utvecklat 
demokrati vilket har återspeglats i styrdokumentens utformning7. 
 
Tobias Jansson har i sin avhandling En värdeladdad historia studerat hur frågan om 
utformning och formulering av grundskolans grundläggande värden har behandlats i 
riksdagen av olika partier vid de olika läroplanernas tillkomst 1962, -68, -79 och -93. Han 
menar att 1900-talet har präglats av en sekularisering av skolväsendet. Dock var införandet av 
Läroplan för det obligatoriska lärandet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) år 1994 
ett trendbrott då formuleringen av skolans värdegrund åter kom att knytas till den kristna 
kulturtraditionen. Genomgående i alla läroplaner har varit formuleringar om varje människas 
egenvärde, människolivets okränkbarhet samt rätten till personlig integritet. I de senaste 
läroplanerna har också jämställdhet betonats. Kristendomens förhållande till och inflytande på 
utformningen av skolans värdegrund har orsakat ständiga motsättningar mellan de politiska 
partierna. Förespråkarna för en starkare anknytning till en kristen etik har haft som 
huvudargument att ungdomen behöver fastare normer. Detta är något de menade skulle 
motverka samhällsproblem som ungdomsbrottlighet. Motståndarna däremot har hävdat att 
Sverige alltmer utvecklats mot ett pluralistiskt samhälle och att en värdegrund vilande på 
kristen etik skulle motarbeta denna utveckling samt hota religionsfriheten. Tobias Jansson 
finner att åsikterna om utformningen av skolans värdegrund följt partigränserna där i grova 
drag de borgerliga förespråkat en starkare koppling till den kristen etiken. Vänsterpartierna 
däremot har stått för en demokratisk, utifrån synen på samhället som pluralistiskt8. 
 
I uppsatsen Ingen harmoni utan kamp undersökte Gunilla Hansson och Rose-Marie Palm 
lärares praktiska tillämpning av skolans värdegrund. Deras syfte var att undersöka hur tre 
valda lärare samt en skolledare arbetade med att förmedla och förankra värdegrunden. Genom 
intervjuer kom de fram till att lärarna arbetade aktivt med värdegrundsfrågor i sin 
undervisning. En generalisering av de medel lärarna använde för att uppnå detta är etiska 
diskussioner, elevansvar, -inflytande, involvering av föräldrarna, dramatiseringar samt att 
själva vara goda föredömen. Med detta ville de uppnå [deras tolkning av läroplanens mål] 
ansvarstagande, självförtroende, gemenskapskänsla, tolerans, empati och att framhäva eleven 
som individ. De intervjuade lärarna ansåg sig inte ha några problem med att arbeta med 
värdegrunden men att deras ansträngningar inte alltid överensstämde med lärarlags och 
skolors inställning i frågan. Det generella värdet av denna undersökning kan diskuteras då 

                                                           
6 ibid, s14-30 
7 Katja Larsson, Demokrati i skolan; En studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994, Examensarbete ITL, 
Linköpings universitet 2000 
8 Tobias Jansson, En värdeladdad historia – om skolans etiska grund och kristendomen, 60p-uppsats Linköpings 
universitet 1995, s. 3 och s. 60-64 
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antalet intervjuade var få och dessa selektivt valda. Dock visar den på att vissa lärare arbetar 
aktivt med värdegrundsfrågor i sin undervisning9. 
 
I boken Läroboks kunskap tar Staffan Selander upp lärobokens roll i skolan. Han menar att vi 
idag anser det självklart att inhämta kunskap genom att läsa texter. Läroboken är en särskild 
text tillrättalagd för undervisning genom att ha ett speciellt innehåll och struktur. En av 
lärobokens innehållsliga dimensioner är att kunskapen är sammanvävd med moral något som 
är officiellt sanktionerat men ej uppenbart i lärobokstexten. Staffan Selander skriver att 
läroboken är en del av ett informationsbärande system som innehåller flera komponenter 
varav några är politiska värderingar, läroplaner och kursplaner. Dock menar han att 
sambandet mellan läromedel och läroplan inte alltid är så starkt då dessa skapas på så olika 
arenor av olika aktörer. Då läroplanen är uttryck för en politisk kompromiss är läroboken 
skapad av andra aktörer och inte av de pedagoger som tillämpar dem praktisk. Läroboken är 
ofta skapad utifrån hur tidigare läroböcker utformats dvs. en lärobokstradition och 
konvergerar med läroplanen i den mån att de båda är uttryck för en samtid. Författaren varnar 
för att historia genom läroböckerna lätt blir en rad enskilda fakta och företeelser. Hur texten 
realiseras i undervisningen är inte bara en fråga om dess innehåll utan om den sociala miljö 
den förs fram i. Lärobokstexten är en del av ett socialt samspel där elever, lärare och andra 
faktorer sätter ramarna.10 
 
Staffan Selander påpekar i Research on texts at school vikten av att analysera lärobokstexter. 
Tidigare var detta något som Statens institut för läromedel11 gjorde men efter att den 
myndigheten upphörde i och med kommunaliseringen av skolan ligger uppgiften på läraren.12 
Selander skriver vidare att det ”is also obvious that in the textbook, knowledge and morality 
are interwoven with each other”13 Vidare menar han att kunskapen i läroböcker har flera 
dimensioner varav värderingar är en.14 Med detta som utgångspunkt beskriver han en modell 
för att analysera läroböcker. I korthet kan analysmodellen sammanfattas med följande 
övergripande punkter, delimination, selection samt reformulation. Under delimination 
studeras det förhållande historien har till andra ämnen och vad som anses vara det centrala i 
ämnet. Under selection ser man till vilka personer och händelser som väljs ut och presenteras. 
Slutligen reformulation avser att analysera hur texten är skriven och organiserad vilket kan 
liknas vid hur den framstår för eleven.15 
 
Herbert Tingsten undersöker i sin bok Gud och fosterlandet hundra års skolpropaganda 
mellan åren 1850 och 1950. 16 Han har studerat läroböcker från flera europeiska länder samt 
Sverige och funnit att de använts flitigt till propaganda och i sitt innehåll varit nationalistiska. 
Barnen ansågs vara ofyllda blad som skulle fyllas. Tingsten menar att svenska läroböcker inte 
var ett undantag utan tvärtom framstående i att utnyttja läroböcker för  propaganda. Mot slutet 
av den undersökta perioden förbättras detta förhållande men Tingsten menar att läroböckerna 
ej var helt fria från rester av denna propagandatradition när hans bok gavs ut 1969.17 

                                                           
9 Gunilla Hanson och Rose-Marie Palm, Ingen harmoni utan kamp, Examensarbete ITL, Linköpings universitet 
2001 
10 Selander Staffan, Lärobokskunskap, Studentlitteratur; Lund 1988, 13-26 
11 förkortas SIL 
12 Julkunen Marja-Liisa & Staffan Selander & Mauri Åhlberg, Research on texts at school, Joensuu 1991, s44 
13 ibid. s58 
14 ibid. s73 
15 ibid. S56ff 
16 Herbert Tingsten, Gud och Fosterlandet, Stockholm 1969, s278 
17 ibid., s13-16,281 



 

 8

 
Av stort intresse för den här uppsatsen är Spov 9. Det är en studie av rasism och 
främlingsfientlighet i svenska läroböcker i bruk under 1980-talet. Författarna konstaterar att 
de 200 undersökta läroböckerna ej var rasistiska men att de bar på spår av en terminologi och 
ett bildspråk som var stereotypt. De läroböcker som studerades var inom ämnesområdena 
religionskunskap, samhällskunskap samt historia. Texterna analyserades utifrån att de måste 
kunna ge förståelse utan en insats av läraren och att de i sin helhet måste ge eleven en 
nyanserad bild. Viktigt ur värdegrundssynpunkt är det konstaterande författarna gör nämligen 
att det ska vara ett krav på läroböcker att de ger eleverna redskap för att kunna förstå och 
tolka omvärlden på ett nyanserat sätt. 18 Detta sätt att studera texterna utifrån vilken bild de 
förmedlar eleven och vilka redskap denne får genom texterna har också varit ett utgångsläge 
för denna uppsats – Läroböckers värdegrund. 
 
En liknande undersökning gör Staffan Selander m.fl. i Bilden av arbetsliv och näringsliv i 
skolans läroböcker. Där görs en jämförelse mellan hur 60- och 80-talets läroböcker i 
samhällskunskap och historia beskriver medeltiden samt industrialismen. I undersökningen 
lades stor vikt vid bildmaterialet och dess användning samt det totalintryck layouten gav. 
Resultatet av studien blev att man fann att en del läroboksförfattare har svårt att bryta med 
”ärvda” stereotyper. Viktigt ur värdegrundsperspektiv är att de menar att läroböckerna ofta är 
normen för kunskapen i skolan och de enda källor som eleverna hämtar information ur och att 
dessa därför är viktiga att studera.19 
 
Agneta Bronäs har i sin studie Demokratins ansikte undersökt vilken bild av demokratin som 
gavs av tyska och svenska gymnasieböcker i samhällskunskap. Hon konstaterade att båda 
länderna fostrade den nya generationen i sin syn på demokrati. Bronäs fann att 
demokratibilden var vag och motsägelsefull och inte alltid överensstämde med den officiella 
synen. Läroböckerna och då framförallt de svenska, använde sig av ett urval som återspeglade 
vad som passade in i samtiden. Hon fann också att olika teman i läroböckerna hade nära 
relation till olika händelser i samhället de beskrev.20 
 
Ajagán-Lester gör i De andra en intressant studie av synen på afrikaner i svenska 
pedagogiska texter utgivna under perioden 1768-1965. Han har undersökt synen på 
afrikanerna vilka betecknades som just ”de andra” och framställdes som främmande, 
underlägsna och stående i motsats till det som var det egna som var det europeiska och 
högtstående. Ajagán-Lester menar att de pedagogiska texterna till en början präglades av 
religiösa uppfattningar och okunskap. Texterna kom även att användas i nationsbyggande 
syfte då ”de andra” användes för att skapa en egen nationell identitet och få denna att framstå 
som mer positiv. De undersökta texterna präglas av att de under långa tidsperioder lånar 
uttryck och beskrivningar från varandra. Mot slutet av undersökningsperioden förändras detta 
och synen på afrikanerna blir mer nyanserade och mindre fördomsfulla21. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att skolans värdegrund är mycket viktig att förmedla 
till eleverna genom undervisning och skolmiljön men också genom läroböckerna. 
                                                           
18 Selander Staffan m.fl., Spov 9; Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, Stockholm 1990, s 
6f,50 
19 Selander Staffan m.fl. Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker,  Stockholm 1992, s 10-17,120 
20 Bronäs Agneta, Demokratins ansikte; en jämförande studie av tyska och svenska samhällskunskapsböcker för 
gymnasiet, Göteborg: HLS förlag 2000, s 9f, 211-223 
21 Luis Ajagán-Lester, ”De andra” ; Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965), Stockholm 2000, s 
228-240 
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Grundskolans styrdokument har alltmer kommit att uttrycka vikten av skolans uppgift som 
förmedlare av dessa värderingar. Denna utveckling är resultatet av en politisk och kristen 
tradition men det är också en följd av det Svenska samhällets tilltagande internationalisering. 
Samtidigt har undersökningar av läromedel visat på att dessa ej alltid följer läroplanen utan att 
de också är resultat av en förlags- och läromedelstradition. Dessa undersökningar utgår i flera 
fall från läroböcker i historia och samhällskunskap något som kan bero på att läroböcker just i 
dessa ämnen spelar en stor roll i förmedlingen av värdegrunden. Läroböckernas utformning 
påverkar hur de hanterar olika ämnesområden samt presenterar tolkningar och beskrivningar. 
Då det även är läromedlens uppgift lika väl som lärarens att förmedla värdegrunden är frågan 
hur väl detta utförs. 
 
De undersökningar av innehållet i läroböcker med koppling till värdegrunden och därmed 
detta arbete är i de flesta fallen kvalitativa. Genom att beskriva helhetsbilder och enskilda 
uttalanden har man försökt tolka det budskap dessa sänder ut. Detta tillvägagångssätt har haft 
stort inflytande på denna uppsats. 
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3. Syfte 
 
Följande frågeställningar har jag ansett relevanta: 
• Hur illustreras praktiskt läroplanens värdegrund av tre högstadieläroböcker för historia i 

skildringen av en tidsmässigt och geografiskt mer närliggande historisk period. 
• Hur illustreras praktiskt läroplanens värdegrund av tre högstadieläroböcker för historia i 

skildringen av en tidsmässigt och geografiskt mer avlägsen historisk period. 
 
Dessa frågeställningar har applicerats på tre läroböcker i historia för högstadiet i deras 
framställning av två historiska perioder. De utvalda historiska perioderna har i uppsatsen 
kallats sveriges industrialisering och upptäckternas tid där de hör till respektive 
frågeställning i nämnd ordning. Rubrikerna överensstämmer ej helt med läroböckernas 
beteckningar men ger en indikation på deras innehåll. Den första perioden är en tidsmässigt 
och geografiskt mer närliggande period än den andra och därmed skapas en skillnad i det 
undersökta materialet som är av värde för en jämförelse. Ur värdegrundssynpunkt är 
perioderna också olika då element ur värdegrunden har sitt ursprung i perioden som kallas 
sveriges industrialisering, exempelvis framväxten av demokratin. Upptäckternas tid kan 
däremot förefalla ha ett mindre inflytande på värdegrunden då den är mer avlägsen 
tidsmässigt och geografiskt. 
 
 
4. Källor 
 
De tre läromedlen i undersökningen har valts ut för att de är utgivna efter tillkomsten av den 
senaste läroplanen, Lpo94. Detta bör i möjligaste mån borga för högsta möjliga 
överensstämmelse med den värdegrund som läroplanen fastställer. Dock bör man ta den åsikt 
Selander har att läroböcker mer kan vara resultatet av en läromedels- och förlagstradition än 
gällande styrdokument för grundskolan i beaktande.22 
 
Samtliga är också högstadieböcker. Detta har stor betydelse då läroböckerna riktar sig till 
elever under högstadietiden då dessa uppnått så stor mognad att de förmår uppfatta moraliska 
värden som generella och i besittning av ett egenvärde.23 Lärobokstexter för lägre åldrar och 
då en annan form av förmåga att uppfatta och tolka moraliska värden har en för eleven 
mycket viktig roll att fylla i den moraliska utvecklingen. Men det är först under 
högstadieåldern som texten mer kritiskt kan bemöts av eleven och det är värdet av det mötet 
som uppsatsen vill mäta. Nedan följer en beskrivning av de tre undersökta läroböckerna. 
 
 
4.1 Historia kompakt 
 
Historia kompakt avhandlar på 261 sidor världshistorien från våra äldsta förfäder till tiden 
efter 1989. Författaren kallar den en lärobok i historia för grundskolans senare årskurser.  
 
Undersökningens första del återfinns under huvudrubriken ”Från envälde till demokrati” som 
omfattar den svenska historien under åren 1523-1914. Kapitlen Sverige industrialiseras och 

                                                           
22 Selander Staffan m.fl. Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker,  Stockholm 1992, s 14 
23 Imsen Gunn, Elevens värld ; introduktion i pedagogisk psykologi, Studentlitteratur 1996, s 218 
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Kampen för rättvisa och demokrati har använts i undersökningen. De båda kapitlen har 
inkluderats då de har ett starkt samband både i lärobokstexten och historiskt då de omfattar 
samma tidsperioder och en symbiotisk utveckling i Sverige. 
 
De två styckena omfattar åtta (s 160-167) sidor med sju fotografier och illustrationer samt 
totalt 16 frågor till texten. De utvalda kapitlen utgör 3,1% av det totala antalet sidor i 
läromedlet. Som jämförelse utgör skildringen av den franska revolutionen 1,9% eller fem 
sidor. 24 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: Skogsindustrin, Massa och papper, 
Järn- och Stålindustrin, De lappländska malmfälten, Järnvägarna, Uppfinningar och nya 
metoder, Tändstickor, Dynamit, Elektriciteten, Politiska partier bildas, Arbetarrörelsen, 
Fackföreningar bildas, Socialismen i Sverige. 
 
Undersökningsdelens andra del återfinns under huvudrubriken En ny tid där kapitlet Europa 
erövrar världen har använts. Dess sex sidor (s 92-97) omfattar sju bilder och illustrationer 
samt 12 frågor till texten. Det utvalda kapitlet utgör 2,3 % av bokens totala antal sidor. 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: Europa erövrar världen, 
Portugiserna på världshaven, Afrikas västkust, Columbus seglar till Amerika, Sjövägen till 
Indien, Erövringar, Aztekernas rike erövras, Inkariket erövras, Erövringarnas offer, Kolonier 
och kolonialmakter, Slavhandeln. 
 
 
4.2 Levande historia 8 
 
Levande Historia 8 behandlar på 252 sidor svensk och allmän historia från 800-talet till 1800-
talets slut. Författarna deklarerar att boken är avsedd för skolåren sju till nio och är utformad i 
enlighet med Lpo94. 
 
De kapitel som utgör undersökningens första del kallas ”Sverige industrialiseras” och 
”Människorna vid maskinerna” och återfinns under huvudrubriken ”Leva i norden – jordbruk 
och industri” De omfattar totalt sju (s 241-248) sidor innehållande åtta fotografier och 
illustrationer samt 15 faktafrågor och tio mer omfattande under rubriken ”Problem – Analys”. 
De åtta sidorna utgör 3,2% av det totala sidantalet i läromedlet. Detta kan jämföras med 
skildringen av den franska revolutionen som utgör 3,2% eller åtta sidor. 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: Sverige industrialiseras, de nya 
sågverken, papper och pappersmassa, stålåldern börjar, textilindustrin, fint att gå i 
”köpekläder”, svenska industrivaror, ASEA, Ericsson, AGA, SKF, VOLVO, Alfa-Laval och 
Tetra Pak, järnvägarna, godsvagnar med råvaror – och butiksvaror, brödsäd till de 
hungrande, skogshuggare skogsbönder skogsbolag…, två världar, i städerna, rum och kök, 
arbetsmiljön, barnarbete, lagar mot barnarbete, fattigdom – men inte kaos och 
levnadsstandarden stiger. 
 
Undersökningsdelens andra del återfinns under huvudrubriken Världskartan ritas och 
omfattar kapitlen Sjövägen till Indien, Columbus resa till Amerika, Vasco da Gama seglar till 
Indien, Handelsutbytet över Atlanten samt Upptäckare eller inte? Dess 15 sidor (s 136-147,  
                                                           
24 Napoleontiden exkluderad, gäller för alla tre läromedel 
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148-151) omfattar 13 bilder och illustrationer samt 54 frågor till texten. De utvalda kapitlen 
utgör 6% av bokens totala antal sidor. 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: Sjövägen till Indien, Vilka kommer 
att ta makten?, Henrik Sjöfararen, Skräcken för Atlanten, Ner längs Afrikas kust, Den 
lönande slavhandeln, tävlan om handeln, Sjövägen till Indien, Många mellanhänder, Diaz 
rundar Afrika, Columbus får sin chans, Påven delar jorden, Columbus samlar guld, Vasco da 
Gama seglar till Indien, Framme vid målet, Sjövägen funnen, Oskyldiga offer, Européernas 
överlägsna skepp, En resa som ändrade historien, För mycket tullar, Handelsutbytet över 
Atlanten, Vad upptäckte Columbus, Silver till Europa. 
 
 
4.3 Historia 2 So 
 
Läromedlet anges vara avsedd för grundskolans senare del. Innehållet omfattar på 167 sidor 
perioden svensk medeltid till slutet av 1800-talet. Författarna anger att tonvikten lagts på de 
genomgripande omvälvningarna under 1700- och 1800-talet. 
 
Den text som utgör undersökningens första del återfinns under huvudrubriken ”Sverige under 
1800-talet” i kapitlen med titlarna ”Den industriella revolutionen i skogen” samt 
”Uppfinningarna gav oss en verkstadsindustri”. De två kapitlen omfattar nio (s 154-162) 
sidor med sammanlagt nio fotografier och illustrationer samt en del av ett reportage från ett 
sågverk i Sundsvall 1879. Till texten hör nio frågor av stigande svårighetsgrad och efterfrågad 
komplexitet i svaren. De nio sidorna utgör 5,4% av det totala sidoinnehållet i läromedlet. I 
jämförelse behandlas den franska revolutionen på 5,4% eller nio sidor. 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: Den industriella revolutionen i 
skogen, Ångsågarna mångdubblade exportinkomsterna, Träpatroner och baggböleri, 
Sågverksarbetarna, Sundsvallstrejken 1879, ur ett reportage om sågverken i Sundsvall 1879, 
Pappersmassa gav nya rikedomar, järnmalmen – vår andra viktiga råvara, uppfinningarna 
gav oss en verkstadsindustri, Alfred Nobel, L M Ericsson, Folket vaknar – kampen mot 
supandet, kvinnors väg mot jämlikhet, en skola för alla, fackföreningarna blir allt starkare, 
socialdemokraterna – arbetarnas parti, Sverige får ny riksdag, revolutionsstämningarna dör 
ut och ståndsriksdagen avskaffas. 
 
Undersökningsdelens andra del återfinns under huvudrubriken De stora upptäckternas tid. 
Dess elva sidor (s14-20, 24-27) omfattar åtta bilder och illustrationer samt 20 frågor till 
texten. De utvalda kapitlen utgör 6,6% av bokens totala antal sidor. 
 
Följande rubriker/teman återfinns på de aktuella sidorna: De sökte sjövägen till Indien och 
Kina, Rikedomar fanns att vinna, Runt Afrika till Indien, Den okända världsdelen i väster, De 
kallas indianer, Columbus gjorde fyra resor, Där finns pärlor och guld, Amerigo – Amerika, 
Så krossades indianrikena, Där solen aldrig gick ner, Magellan och seglingen runt jorden, I 
upptäckarnas spår, Européerna skaffade kolonier, Varför fick européerna övertaget? 
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5. Metod 
 
Uppsatsens utgångslägen är följande. Då läroplanen är det dokument som i största grad bör 
styra skolans pedagogiska verksamhet tar detta arbete sin utgångspunkt i detta. En mall 
utformades för hur jämförelsen mellan tre läromedel för historia på högstadiet skulle 
genomföras. Utgångsläget är det samma som i Spov 9 nämligen att ”texten själv bär på ett 
perspektiv – avsiktligt eller oavsiktligt – som kan tydliggöras genom en systematisk studie av 
urval”25 Att undersöka hur läroböcker uppfattas beskriver Selander i Lärobokskunskap som 
att se till innebörden och ej hur förklaringar och samband framställs. Detta synsätt kallar han 
ett fenomenografiskt och denna uppsats kan därför säga ha det som utgångsläge.26 Ett annat 
utgångsläge är det att värdegrunden enligt Lpo94 skall genomsyra all verksamhet i skolan och 
att så även bör gälla för läromedlen i de enskilda kapitel och stycken de består av. 
 
Utifrån vad Hedin och Lahdenperä anger som fundament för skolans värdegrund skapades 
fyra huvudteman (se 5.2 analysverktyget). Dessa huvudteman utvecklades till frågor riktade 
till de undersökta lärobokstexterna. Frågornas syfte är att mäta graden av 
värdegrundsförmedlande fakta och skildringar i texterna27. Det är alltså ett försök att utläsa 
såväl det uttalade som det outtalade på samma sätt som syftet varit i Spov 928. Dessa 
lärobokstexter undersöktes utifrån om och hur de hjälper till att förmedla värdegrunden till 
eleven. Ett uttryck som använts i detta sammanhang är värdegrundsladdning. Konkret har 
denna analys uppnåtts genom att se till hur de olika böckerna  hanterat två enskilda historiska 
perioder. Den första undersökta perioden har hög koppling till den värdegrund som skall 
förmedlas nämligen Sveriges industrialisering som i hög grad händer samman med införandet 
av demokratiska värderingar. Det är en period laddad med möjligheter att förmedla 
värdegrunden och då framförallt av dess hörnsten demokratibegreppet som läroplanen anger 
skall genomsyra all verksamhet i skolmiljön29. 
 
Den andra undersökta perioden är upptäckternas tid, vilket är den period då européerna 
utforskade Amerika, Afrika och Asien. Även denna period kan rymma stora möjligheter till 
att förmedla värdegrunden, tex. genom beskrivningarna av slaveriet, men bör ge ett 
annorlunda perspektiv än Sveriges industrialisering då den berör andra kulturer och länder 
samt är tidsmässigt mer avlägsen. 
 
Valet av de tre undersökta läromedlen har skett utifrån följande premisser, att de var skrivna 
efter tillkomsten av den senaste läroplanen (1994) samt att de riktade sig till högstadiet. Detta 
för att eleven under denna tid uppnått en större mognadsgrad. 
 
Urvalet av de undersökta sidorna har skett utifrån följande tre premisser. Nämligen att de har 
direkt eller hög anknytning till ämnet Sveriges industrialisering samt upptäckternas tid. Att de 
ingår under samma huvudrubrik och är angränsande underkapitel samt att de tillsammans 
bildar en lagom stor mängd sidor för undersökningen.30 Två undantag görs från denna 
urvalsprincip i Levande Historia 8 och i Historia 2 So då avsnitt som enbart beskriver en 
                                                           
25 Selander Staffan m.fl. Spov 9; Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, Stockholm 1990, s 9 
26 Selander Staffan, Läromedelskunskap, Studentlitteratur; Lund 1988, s45 
27 Julkunen Marja-Liisa m.fl. , Research on texts at school, Joensuu 1991, s57 
28 Selander Staffan m.fl. Spov 9; Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, Stockholm 1990, s8 
29 Lpo94 s5 
30 10 sidor 
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utomeuropeisk kultur valts bort då dessa skulle ha påverkat studien av de tre läromedlens 
framställning av den historiska perioden. Ett syfte med studien har varit att se till de enskilda 
kapitlens förmåga att förmedla värdegrunden vilket varit svårare att uppnå om alltför stora 
skillnader i innehållet tillåtits. Läroböckerna och det aktuella sidurvalet har beskrivits enligt 
Selanders model där data vitala för undersökningen ges.31 
 
Med utgångspunkt i föregående uppgifter om vilka huvudteman som är skolans värdegrund 
har en analys gjorts utifrån hur skolans värdegrund förmedlas av tre läromedel för högstadiet i 
ämnet historia och att undersöka hur och om dessa i ett enskilt historiskt avsnitt för fram 
denna. 
 
 
5.1 Kritik av metoden 
 
Den kritik som kan riktas mot den valda metoden är att den inte i första hand är tänkt som en 
jämförelse mellan läroböckerna i helhet. För att kunna ge dessa en rättvis bild utifrån hur de 
hanterar och förmedlar skolans värdegrund bör man jämföra böckerna i sin helhet. Detta 
skulle säkerligen ge ett annorlunda och mer heltäckande resultat än att undersöka enskilda 
kapitel. Dock har ett syfte med undersökningen varit att se hur lärobokstexter i allmänhet för 
fram läroplanens värdegrund. 
 
I undersökningen har tre läroböckers framställning av två historiska områden jämförts. 
Genom att endast två avsnitt ställts mot varandra i undersökningen går det inte att dra några 
generella slutsatser för hela läromedlen, utifrån resultaten, utan dessa blir begränsade till de 
undersökta texterna. Resultaten bör dock ge en vink om vilka tendenser som går att finna i 
beskrivningen av olika historiska områden utifrån ett värdegrundsperspektiv. 
 
Hedin och Lahdenperä nämner som en av läroplanens värdegrunder dygden tolerans. Det är 
tveksamt om denna undersökning mäter en sådan aspekt av läroböckernas texter. Frågan är 
om det alls går att genomföra. Därmed kan det konstateras att den modell, med frågor riktade 
till läroböckernas texter, som använts i denna undersökning inte är heltäckande. Dock är 
uppsatsens syfte att göra en kvalitativ och inte en kvantitativ studie. Detta gör att även om 
frågorna inte täcker in samtliga aspekter av värdegrundsladdningen i texten ändå har ett värde 
då de visar på viktiga tendenser. 
 
I den tidigare forskning som redovisas i detta arbete har flera valt att göra kvalitativa studier 
av läromedlen. Så är även fallet med denna undersökning. En kvalitativ studie har fördelar 
men också nackdelar. En tolkning är ju alltid i någon grad subjektiv. Men då syftet med denna 
undersökning inte är att utröna läromedelsförfattarnas intentioner utan hur texterna kan 
framstå för en läsare tjänar en kvalitativ metod sitt syfte. En läsare kan dock uppfatta en 
lärobokstext på många olika sätt och denna undersökning förmår inte mäta dem alla. Därför 
vore det lämpligt att följa upp denna undersökning med intervjuer av de som läser 
läroböckerna. Något sådant har dock inte kunnats ta med i denna undersökning då tiden och 
omfattningen av arbetet varit begränsat. 
 
 
 

                                                           
31 Julkunen Marja-Liisa m.fl. , Research on texts at school, Joensuu 1991, s59 
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5.2 Analysverktyget 
 
Hedin och Lahdenperä anger riktlinjer för vad skolans värdegrund är enligt Lpo94. 
Värdegrundens fundament anger de vara demokrati, varje människas egenvärde, människors 
lika värde, solidaritet med svaga och utsatta, rättvisa, förståelse och medmänsklighet, 
dygderna rättskänsla, tolerans och generositet samt ansvarstagande. 32 
 
Dessa centrala värden hänger i mycket samman och har därför för den här uppsatsen 
formuleras om till följande fyra rubriker. Detta för att de ska kunna fungera som utgångspunkt 
för ett arbetsredskap med syfte att bearbeta läromedlen. Följande rubriker karakteriserar och 
sammanfattar därför skolans värdegrund och valet av dessa utifrån Hedin och Lahdenperä 
motiveras nedan: 
 
* Demokrati  
* Empati 
* Respekt 
* Individualitet 
 
* Demokratin är den grund som det svenska skolväsendet vilar på. Hedin och Lahdenperä 
konstaterar att demokratin kan ses som värdegrundens utgångspunkt.33 Den ska genomsyra 
hela verksamheten och styra arbetsätt och undervisning. Den hänger i mycket samman med 
övriga punkter men har en sådan övergripande betydelse att den måste representeras. 
 
* Empati representerar aktningen för varje medmänniska. Det är förmågan att kunna leva sig 
in i och ha förståelse för andra människor och deras kulturer, vilkor och värderingar samt att 
känna solidaritet med svaga och utsatta. Hedin och Lahdenperäs karakteriseringar av 
värdegrunden som solidaritet, rättvisa, förståelse samt medmänsklighet går under denna 
rubrik då dessa handlar om att känna för och värna om sina medmänniskors känslor och 
behov.34 
 
* Respekten är den för allas lika värde oavsett kön eller kulturell bakgrund och att respektera 
andra människors egenvärde. Den är att motarbeta trakasserier, främlingsfientlighet och 
intolerans. Den är att respektera andras ställningstaganden. Under denna rubrik ingår det 
Hedin och Lahdenperä tar upp av värdegrunden som varje människas egenvärde och 
människors lika värde. Den första förklarar de som att alla har ett värde i sig. Detta hänger 
ihop med människors lika värde då de förklarar att den står för jämställdhet mellan könen 
men också mellan människor med olika språk, hudfärg, etnisk grupp och religion.35 
 
 
* Individualiteten är den som medborgare. Den innebär att kunna och våga ta etiska 
ställningstaganden, delta i det demokratiska processen samt ta ansvar. Att vara en unik individ 
samtidigt som man är delaktig i ett samhällsliv. De dygder som Hedin och Lahdenperä anger 
vara rättskänsla, tolerans, generositet samt ansvarstagande ingår under denna rubrik.36. 
Dygder är egenskaper som med utgångspunkt från individen i dennes handlingar riktar sig 

                                                           
32 Hedin Christer och Lahdenperä Pirjo, Värdegrunds och samhällsutveckling, Stockholm 2000, s 14-30 
33 ibid., s 15 
34 ibid., s 22-27 
35 ibid., s 18-22 
36 ibid., s 27-30 
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mot kollektivet. Dessa faller därför under rubriken individualitet som i undersökningen 
försöker mäta individens självständiga tänkande.  
 
För att göra dessa för skolans värdegrund grundläggande begrepp mer konkreta och praktiskt 
användbara för en undersökning av lärobokstexterna har utifrån dessa huvudteman frågor 
gjorts till texterna. Frågornas syfte är att tolka och värdera texternas värdegrundsladdning. 
Med det begreppet menas den möjlighet en enskild del av texten getts för att förmedla skolans 
värdegrund. Som exempel på detta kan läroböckernas beskrivning av slaveriet under 
upptäckternas tid ges. Enklast beskrivning av fenomenet för läroböckerna är att bara 
konstatera att slaveriet förekommit. Ytterligare kan de värdera företeelsen som barbarisk. För 
att göra beskrivningen än mer komplex och värdegrundsladdad kan de låta en slav tala i 
texten genom levnadsbeskrivningar eller citat. De kan ytterligare lägga på en jämförelse med 
om slaveriet finns kvar än idag och be eleven göra ett personligt ställningstagande om vad 
denne anser om slaveriet. För varje steg ökar värdegrundsladdningen. Då allt rikare 
möjligheter ges att förmedla värdegrundande insikter till eleven om värdegrundsaspekter som 
människors egenvärde, lika värde, solidaritet, medmänsklighet för att nämna några möjliga. 
Följande frågor har använts i undersökningen: 
 
 
5.2.1 Demokrati 
 
*Hur används jämförelser mellan dåtid och nutid för att markera den utveckling som 
skett och då framförallt den demokratiska? 
För att eleven skall kunna förstå värdet av det demokratiska samhälle denne lever i måste 
denne beredas möjlighet att sätta det i jämförelse med ett där demokratin är mindre utvecklad. 
Det är först i mötet med det annorlunda som det självklara framstår. Gör lärobokstexterna 
jämförelser mellan dåtida och nutida förhållanden t.ex. arbetsmiljön på industrier, politiskt 
inflytande?  
 
* Hur beskrivs olika människors sociala förutsättningar i den tidens samhälle? 
Hur beskriver lärobokstexterna människors rättigheter? Fanns det olika samhällsklasser och i 
så fall vilka? Vilka möjligheter hade man att förverkliga sig? Anges det vilka faktorer som 
påverkade den individuella friheten och rättigheterna. 
 
 
5.2.2 Empati 
 
*Hur skapas möjligheter för ett personligt möte mellan eleven och historiska personer, 
vilka personer beskrivs och uppmärksammas?  
Historien blir lätt till en rad händelser och människorna bakom dessa glöms bort. Särskilt den 
lilla människan. De undersökta historiska perioderna innebar att livet förändrades för miljoner 
människor. Låter lärobokstexten eleven möta dessa vanliga människor? Vilka illustreras på 
fotografier och illustrationer? Att nämna en person vid namn levandegör denna, vilka nämns 
vid namn? Hur beskrivs deras liv under den historiska perioden utifrån en personlig 
synvinkel? 
 
*Hyr beskrivs vilka som var fattiga, minoriteter och oliktänkande samt beskrivs 
levnadsvillkoren för dessa? 
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Få samhällen är homogena utan består av olika grupper bildade utifrån kriterier som 
ekonomiskt inflytande, härkomst, politiskt inflytande. Nämner lärobokstexterna några 
sådana? Hur var deras livsvillkor i det beskrivna samhället? 
 
 
5.2.3 Respekt 
 
*Hur beskrivs kvinnors roll och situation i dåtidens samhälle? 
Först i dagens Sverige börjar vi närma oss jämställdhet mellan könen. För hundra år sedan såg 
Sverige helt annorlunda ut i det avseendet. Hur beskrivs de olika könen i lärobokstexterna 
med betoning på kvinnans roll, då det är ett faktum att mannen var norm. 
 
*På vilket sätt görs det i texten jämförelser med andra dåtida kulturer och samhällen? 
Ett samhälle kan inte leva helt isolerat. Ett land påverkas och utbyter kunskaper med andra 
kulturer. Görs jämförelser med andra länder? Hur beskriver lärobokstexterna situationen i de 
beskrivna landet/länderna under den aktuella perioden i förhållande till andra närliggande 
länder och kulturer? 
 
 
5.2.4 Individualitet 
 
*Hur förklaras och motiveras den historiska periodens betydelse? 
Motiveras varför den historiska perioden är värd elevens intresse och att läsa om? Anges det 
hur den konkret har påverkat dagens samhälle? 
 
*I vilken grad är läromedlen självkritiska? 
Historiska händelser och skeenden kan omtolkas och synen på dessa förändras. Är 
lärobokstexten självkritisk i sin framställning? Avslöjar de för eleven att historiesynen som 
presenterats är resultatet av en utveckling? Presenterar de fakta som absoluta sanningar eller 
vågar de antyda osäkerhet, eller alternativa tolkningar? 
 
*På vilket sätt uppmanas eleven att reflektera över textens innehåll och att göra 
personliga ställningstaganden?  
En viktig komponent i förmedlandet av värdegrunden är det självständiga ställningstagandet. 
Uppmanar lärobokstexten genom sina frågor till texten eleven att reflektera över innehållet? 
Uppmanas eleven att göra personliga ställningstaganden och leva sig in i den tidens frågor 
och människor? 
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6. Definitioner 
 
Begreppet värdegrund används ofta utan att man vet exakt vilken innebörd det har och det 
finns därför en poäng i att det diskuteras här. 
 
Följande förklaring till begreppet värdegrund: ”Sådana värden kan kallas oförtryterliga. 
Oförtryterliga värden är de som i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De 
utgör medborgarnas samfällda moraliska fond...37” Enligt Hedin och Lahdenperä är 
värdegrunden innehållet i det sociala samspel som markerar samhörighet inom den egna 
gruppen38.  
 
Ett mer pedagogisk perspektiv på begreppet värdegrund redovisas i Värden att grunna på. 
Där förklaras att värdegrunden är de demokratiska värderingar som ska ligga till grund för all 
verksamhet som ryms inom skolväsendet. Värdegrundsbegreppet förklaras med att om etik 
och moral kan liknas vid respektive teori och praktik är värdegrunden pedagogikens moral. 39 
Värdegrunden kan därmed förklaras som pedagogiskt handlande utifrån etiska ståndpunkter. 
 
Ett begrepp som används i denna uppsatts är värdegrundsladdning vilket bör få sin förklaring. 
Det är ett uttryck för delar i läroboksmaterialet där värdegrundsförmedlande element är som 
tydligast och kopplingen mellan läroplanens värdegrund och den information som eleven får 
eleven är stor (se utförligt exempel på detta i 5.2) 

                                                           
37 SOU 1992:94, Skola för bildning, Stockholm utbildningsdepartementet 1992, s 47 
38 Hedin Christer och Lahdenperä Pirjo, Värdegrunds och samhällsutveckling, Stockholm 2000, s3 
39 Brolin Malin och Niklas Hjelte, Värden att grunna på, Lärarförbundet, s5, 29 
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7. Undersökningsdel 
 
7.1 Sveriges industrialisering 
 
7.1.1 Demokrati 
 
* Hur används jämförelser mellan dåtid och nutid för att markera den demokratiska 
utveckling som skett? 
 
Historia Kompakt skriver under rubriken Politiska partier bildas att ”I motsats till dagens 
politiska partier bestod dessa partier enbart av riksdagsledamöter.”40 De gör här alltså en 
direkt jämförelse mellan förhållanden som rådde under den aktuella historiska perioden och 
elevens egnen tid. Det är en jämförelse som eleven bör kunna förstå vidden av utan problem. I 
lärobokstexten finns också mer indirekta möjligheter till jämförelser då det står följande: 
”…när den nya tvåkammarriksdagen valdes 1866 hade endast var femte man rösträtt.”41 Här 
är det inte frågan om en klart markerad jämförelse men eleven bör ha kunskaper nog att dra 
slutsatser om skillnaden då och nu i graden av demokrati. 
 
Levande Historia 8 beskriver den dåtida industriarbetarens slit med långa dagar och dåliga 
förhållanden och förklarar deras förnöjsamhet på följande sätt:  
 

”Det var ett liv som vi knappast skulle ha klarat av. Men för 100 år sedan hade människorna 
mycket lägre krav än vi på ett hyggligt liv… De kom från en djup fattigdom och hoppades på 
att få det bättre - något som många aldrig fick”42 

 
Här görs alltså en jämförelse mellan elevens värld och den dåtida. Att man klarade 
förhållandena vilka idag anses som mycket dåliga förklaras med att man inte visste bättre. 
Man antyder att eleven tillhör en generation med högre krav. Det antyds alltså att det 
däremellan skett en utveckling som gett arbetare rätten och förmågan att vilja ha det bättre. 
 
Levande Historia 8 är ensam av de tre läromedlen att i frågorna till texten uppmana eleven att 
göra värdegrundade jämförelser mellan dåtid och nutid. De två frågorna lyder: ”Vad innebär 
det att levnadsstandarden stiger? Ge exempel – gärna både från 1800-talet och från vår egen 
tid.”43 Samt ”Hur är det i vår egen tid, enligt sin åsikt? Lägger vi märke till de mycket fattiga 
som finns i världen?”44 Här är det alltså frågan om att eleven uppmanas att göra värderingar 
av fenomen som uppträder både då och nu. Med hjälp av de historiska fakta och skildringar 
som läroboken tillhandahåller ges eleven möjlighet att värdera den utveckling som skett. För 
trots att vi på till synes alla områden utvecklats sedan 1800-talet finns ju svält kvar. Frågorna 
blir därigenom laddade med värdegrundande aspekter. 
 
Historia 2 So konstaterar följande om synen på kvinnan: ”Den vanliga åsikten på den här 
tiden var att kvinnan borde underordna sig mannen”45 Här signalerar läroboksförfattarna att 
detta är en åsikt som man idag ej delar. Just åsikten att kvinnan ska underordna sig mannen 
                                                           
40 Almgren Hans m.fl., Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s164 
41 ibid., s164 
42 Hildingson Lars m.fl., Levande historia 8, Örebro: Bokförlaget natur och kultur 1996, s247 
43 ibid., s248 
44 ibid., s248 
45 Almgren Bengt m.fl., Historia 2; So direkt, Trelleborg: Bonniers 2000, s160 
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ansågs vara så laddad att man markerade att den hörde hemma just ”på den här tiden”. Det är 
ett klart avståndstagande man gör helt i enlighet med skolans värdegrund som förespråkar 
samtliga människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män46. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det endast i enstaka fall som skillnader mellan den 
historiska perioden och elevens värld uppenbaras trots att rika möjligheter till detta finns. I 
några fall ges information som indirekt kan leda eleven till jämförelser. I sådana fall tas dock 
risken att fakta och beskrivningar med möjlighet att förmedla värdegrundande insikter lika 
gärna gå förlorad. Detta tyder på att läroboken tar på sig rollen som faktaförmedlare och 
värderar i en lägre grad än vad som skulle kunna vara önskvärt enligt skolans värdegrund. 
 
 
* Hur beskrivs olika människors sociala förutsättningar i den tidens samhälle? 
 
Historia Kompakt beskriver flera uppfinnare vars uppfinningar nådde stor framgång. Det var 
alltså män vars instanser fick stor betydelse för Sverige och som ledde till stor framgång. 
Läroboken förmedlar bilden av att situationen var annorlunda för de flesta arbetare var. De 
kunde drabbas av de ovan nämnda uppfinningarna som Historia Kompakt anger var fallet 
med maskinen för framställning av tändstickor på löpande band ”komplettmaskinen togs emot 
med blandade känslor eftersom många blev arbetslösa”47 
 
Läroboken skriver om rösträtten till tvåkammarriksdagen att ”Nästan alla arbetare tjänade 
långt under de 800 kronor som krävdes i årlig inkomst för att få rösta.”48 När lönerna sänktes 
i slutet av 1870-talet utbröt den första stora strejken i Sverige. Den stoppades dock av militär 
och under hot om fängelse och vräkning från bostäder tvingades arbetarna återvända till sitt 
arbete. Historia Kompakt beskriver också hur kvinnorna motarbetades på arbetsmarknaden av 
männen som såg dem som konkurrenter.  
 
Även Levande Historia 8 nämner flera framgångsrika svenska uppfinnare vars uppfinningar 
grundlade industrier och det beskrivs hur stora dessa företag är idag. Beskrivningen av Gustav 
de Laval skiljer sig från de andra framgångshistorierna då det berättas att han trots alla patent 
var urfattig vid sin död.49 Under rubriken två världar beskrivs hur en sågverksägare och 
dennes arbetare kunde leva under mycket olika förhållanden. Stycket avslutas med: ”Vid 
sågverken och järnbruken syntes det tydligt att det fanns olika samhällsklasser i Sverige”50 
Vidare beskrivs det under vilka förhållanden industriarbetarna kunde leva med långa dagar av 
slitsamt arbete. Här nämns alltså uttryckligen att det fanns olika samhällsklasser. Några 
lyckades väldigt väl men de flesta levde torftiga och hårda liv. Levande Historia 8 avslutar 
kapitlet med att konstatera att genom industrialiseringen fick även alltfler bland arbetarna det 
tids nog det bättre. 
 
Historia 2 So beskriver hur en del affärsmän snabbt kunde tjäna stora förmögenheter på 
sågverksindustrin då den började blomstra i Sverige. Arbetarnas situation beskrivs däremot 
som fylld av slit med långa arbetsdagar och dåliga förhållanden. När lönerna minskades 1879 
riskerade många arbetarfamiljer att svälta och en strejk utbröt med kravet på högre lön. Denna 
strejk stoppades dock med militärens hjälp. Kvinnorna fick ökade rättigheter under den 
                                                           
46 Lpo94 s5 
47 Almgren Hans mfl, Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s162 
48 ibid, s164 
49 Hildingson Lars m.fl., Levande historia 8, Örebro: Bokförlaget natur och kultur 1996, s243 
50 ibid, s245 
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historiska perioden med arvsrätt och rätt att bli myndig. Dock motarbetades kvinnorna av 
männen som såg dem som konkurrenter på arbetsmarknaden. Läroboken tar upp 
folkskolereformen som ledde till att alltfler kunde läsa och skriva. Om rösträtten till 
tvåkammarriksdagen berättas att ekonomiska krav ställdes för rätten att rösta och att vissa 
grupper därigenom dominerade respektive uteslöts från den politiska makten. 
 
Vi kan alltså här se att alla tre läromedlen tar upp framgångshistorier där uppfinningsrika män 
lagt grunden till industrier som idag är världsomspännande. Samtidigt beskriver de hur det 
stora flertalet som arbetade i dessa industrier hade det svårt. Det fanns tydliga klasskillnader i 
levnadsförhållanden och det politiska inflytandet. Det är i få fall som dessa skillnader på ett 
direkt sätt uppmärksammas för eleven. Det är endast Levande Historia 8 som uttryckligen 
talar om samhällsklasser. Skildringarna är dock tydliga nog för att ge en bra bild över de olika 
förutsättningar som olika människor levde under vid den beskrivna historiska tidsepoken. 
Endast Levande historia förklarar uttryckligen att människorna kom att få det bättre men 
förbättringen antyds även i de andra böckerna. 
 
 
7.1.2 Empati 
 
* Hur skapas möjligheter för ett personligt möte mellan eleven och enskilda historiska 
personer? Vilka personer beskrivs och uppmärksammas? 
 
Historia kompakt har med flera fotografier på arbetare i deras arbetsmiljöer. På fotografi 
nummer ett porträtteras sågverksarbetare uppradade inför fotografering år 1895.51 På bilden är 
det både män och flera mycket unga pojkar varav alla inte har skor. Bild nummer två visar 
rallare i full färd med att bygga järnväg.52 Fotografi nummer fyra visar de män som 
installerade Sveriges första elektriska stadsbelysning.53 Fotografi nummer sju avviker från de 
andra då den visar kvinnor.54 Dessa arbetade vid en syfabrik år 1910 och porträtteras vid sina 
symaskiner. Historia Kompakt har också med ett citat där en ung sågverksarbetare själv 
berättar om det mycket slitsamma och tunga arbetet: ”…jag var fyllda elva år. Det var ett 
ohyggligt tungt och krävande arbete. Jag höll på att duka under”.55 Citatet är 
värdegrundsladdat genom sitt personliga innehåll och manar till empati och förståelse. 
 
Andra personer som nämns i Historia Kompakt är flera kända uppfinnare som L. M Ericsson 
och Alfred Nobel. Det är dock ingen av dessa som beskrivs på ett personligt sätt utan det är 
deras uppfinningar som texten fokuserar på. Dock finns även där ett undantag i agitatorn 
August Palm. Han presenteras med en kort beskrivning av att han började arbeta tidigt vid tio 
års ålder och under sina gesällresor i Tyskland stötte på de Marxistiska idéer han senare kom 
att agitera för i Sverige. 
 
I Levande Historia 8 visar bild nummer fem arbetande rallare år 1900.56 Bild nummer sju 
visar ett fattigt kvarter i Stockholm.57 Framför husen ser man flera barn uppställda inför 
fotograferingen samt en kvinna och en man som skymtar fram i utkanten av fotografiet. Den 
                                                           
51 Almgren Hans mfl, Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s160 
52 ibid, s 161 
53 ibid, s 163 
54 ibid, s 166 
55 ibid, s 160 
56 Hildingson Lars m.fl., Levande historia 8, Örebro: Bokförlaget natur och kultur 1996, s 244 
57 ibid, s 246 
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kvinnan är den enda som är avbildad i det undersökta materialet i Levande Historia 8. Bild 
nummer åtta visar interiören från en mekanisk verkstad.58 Där är mörkt, smutsigt, farligt och 
endast manliga arbetare. Boken tar upp och nämner ett flertal stora uppfinnare som alla är 
män men ingen beskrivs med något annat än de uppfinningar de gjort. 
 
Slutligen, Historia 2 So har med flera fotografier och målningar. Bild nummer ett är en 
målning av sågverksarbetande män.59 Bild nummer två är ett fotografi som visar manliga 
stabbläggare i arbete.60 Bild nummer tre är en målning som visar strejkande arbetare under 
strejken i Sundsvall 1879.61 De strejkande står med röda fanor mot personer som enligt 
bildtexten representerar myndigheterna. Bild nummer sex är en målning där ett möte i en 
nykterhetsrörelse illustreras.62 Bild nummer sju är ett fotografi från en affär med tre män och 
den undersökta textens enda kvinna.63 Bild nummer åtta visar interiören från en skola med 
elever och en övervakande vuxen. Slutligen bild nummer nio som är ett fotografi på Hjalmar 
Branting som håller tal inför en folkmassa.64 
 
Anmärkningsvärt är att det i texten finns en kortfattad beskrivning av sågverksarbetaren 
August Vikström och dennes liv. På några rader får man där en beskrivning av hur han gifte 
sig, det trångboende de fick utstå och det hårda arbetet.65 I lärobokstexten finns också ett citat 
ur en intervju av en sågverksarbetare från strejken 1879 i Sundsvall och som även den vittnar 
om hur hårt arbetet var.66 Boken tar också upp och nämner ett flertal stora uppfinnare som alla 
är män, varav Alfred Nobel är avbildad med ett fotografi, men ingen beskrivs med något mer 
än de uppfinningar de gjort. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det genom läroböckernas fotografier och 
illustrationer ges en nyanserad bild av hur de arbetande männen och pojkarna under den 
historiska perioden såg ut och hur deras arbetsförhållanden var. Detta förstärks av flera 
värdegrundsladdade citat som ger personliga inblickar i levnadsförhållanden. Kvinnor och 
flickor illustreras i få fall och får inte tala genom citat. Det finns heller inte några 
illustrationer på någon utanför arbetarskaran förutom de uppfinnare som nämns vid namn men 
ingen beskrivs mer ingående. Eleven får alltså god inblick i förhållandet för en del arbetare, 
då främst män och pojkar. Men liten inblick i hur kvinnor och flickor hade det och ingen 
inblick i hur medel- och överklassen levde. 
 
 
 
 
* På vilket sätt beskrivs vilka som var fattiga, minoriteter och oliktänkande samt 
beskrivs levnadsvillkoren för dessa? 
  
Historia Kompakt tar upp detta i endast ett fall då man förklarar att den ekonomiska gräns 
som var uppsatt för att få rösta till tvåkammarriksdagen gjorde att många arbetare ej fick 

                                                           
58 ibid, s 247 
59 Almgren Bengt mfl, Historia 2; So direkt, Trelleborg: Bonniers 2000, s 154 
60 ibid, s 155 
61 ibid, s 157 
62 ibid, s 159 
63 ibid, s 160 
64 ibid, s 162 
65 ibid, s 155 
66 ibid, s 156 
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rösta. Underförstått måste denna begränsning slagit än hårdare mot de fattiga. Läromedlet 
beskriver framväxten av arbetarrörelsen och bildandet av socialdemokratiska partiet, men 
också deras politiska motståndare de konservativa och liberalerna. 
 
Levande Historia 8 menar att det under 1800-talets mitt syntes på kläderna hur man hade det 
ställt men att skillnaderna blev allt mindre när folk fick det bättre. Läroboken beskriver också 
hur arbetarna bodde i dåliga hus med bl.a. vägglöss och att det fanns stora mängder fattiga i 
Sverige på den här tiden. Antalet var så stort att folk ur andra samhällsklasser förfasade sig 
över mängden fattiga. Det beskrivs också att städernas arbetare kom från en ännu större 
fattigdom på landet där de arbetat som drängar och pigor. De som flyttade till stan fick det 
kanske inte bättre men boken konstaterar att deras barn och barnbarn fick det. Levande 
Historia 8 berättar också att människorna inte bara led utan också kunde känna glädje. 
Trångboddheten lärde dem ordning och att visa hänsyn. Efter 1870 steg levnadsstandarden 
och ren svält blev ovanligt då folk fick det allt bättre. 
 
Historia 2 So berättar att arbetarna och deras familjer levde nära svältgränsen och de fick det 
svårt när lönerna minskades av arbetsgivarna under en lågkonjunktur. Boken berättar också 
att kvinnorna först sent fick samma rättigheter som män och att de inte hade en självklar plats 
ute på arbetsmarknaden. De hade ej rösträtt och fick först 1845 lika arvsrätt med männen som 
också ansåg sig ha förtur över kvinnorna till arbete. I Stockholm fanns det en mängd ogifta 
mödrar och dessa hade det mycket svårt.  
 
Avslutningsvis ser vi att böckerna inte tar upp något om minoriteter eller oliktänkande och 
fattigdom berörs bara i några få fall. Däremot låter de läsaren förstå att arbetarna hade det 
svårt och ofta levde under knappa förhållanden. Man får också en bild av hur folk fick det 
bättre materiellt i och med industrialiseringen. Dock antyds det att det är först senare som folk 
får mer inflytande och rättigheter i samhället. Läsaren får inget veta om landsbygdens fattiga 
vars existens det bara antyds i Levande Historia 8. Alla läromedlen beskriver 
socialdemokraternas framväxt som rörelse men endast Historia Kompakt beskriver deras 
politiska motståndarna de konservativa och liberalerna. 
 
 
7.1.3 Respekt 
 
* Hur beskrivs kvinnors roll och situation i dåtidens samhälle? 
 
Av Historia Kompakts 7 stycken fotografier och illustrationer avbildas män på tre och 
kvinnor på endast en, vilket är en bild från en textilfabrik. I beskrivningen av hur man reste 
innan järnvägen nämns att just kvinnliga passagerare var sällsynta. Läroboken menar att 
endast män hade rösträtt och dessa också var rädda för att kvinnorna skulle konkurrera på 
arbetsmarknaden. Läroboken poängterar dock en inkonsekvens då man i lag 1906 förbjöd 
kvinnor att arbeta natt men att de fick fortsätta med det i ett yrke som sjuksköterska som 
redan då var ett kvinnoyrke och där de därmed inte konkurrerade med männen. Inom andra 
yrken med manlig konkurrens blev de på grund av lagen uppsagda. En ledtråd till att även 
kvinnor var arbetare får man i följande mening: ”1906 lyckades LO förhandla sig fram till att 
ingen skulle få sparken bara för att han eller hon tillhörde en fackförening67” I övrigt så 
används det könsneutrala ordet arbetare om de flesta människor som beskrivs i 
lärobokstexten. I slutet av det undersökta materialet står att allmän rösträtt införs 1921 för 
                                                           
67 Almgren Hans mfl, Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s165f 
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både män och kvinnor. Det konstateras att det för första gången rådde politisk jämlikhet 
mellan män och kvinnor och att Sverige nu var en demokrati. 
 
På Levande Historia 8:s 8 stycken bilder skymtar en enda kvinna fram. Dock är en av 
illustrationerna ett utdrag ur en klädkatalog där damkläder visas vilket kan säga något om 
kvinnors roll. En annan illustration är en reklamaffisch från Alfa- Laval där en glad pojke 
poserar med en mjölkningsmaskin. Till denna bild har läroboken texten ”Nu behövs inte 
mjölkerskorna längre…68” Vilket antyder att kvinnor var de som oftast hade mjölkningen som 
uppgift men bildspråket kan betyda att i och med mekaniseringen av uppgiften övergått till att 
bli männens område. En annan bild av kvinnans roll får vi i följande utdrag ur texten ”Skogen 
hade hittills varit jaktmark för männen och lingonmarker för kvinnor…69” Att även kvinnor 
var arbetare får vi en ledtråd till i följande mening ”…,hyrde ofta ut sängplatser till ogifta 
arbetare och arbeterskor.70” I den efterföljande texten får vi veta att arbetarna kom från 
landet där de bland annat varit drängar och pigor. När läroboken tar upp de vanligt 
förekommande arbetsskadorna berättar den att även kvinnorna drabbades av detta då de blev 
döva av vävstolarnas dunkanden 
 
Historia 2 So har 9 bilder och illustrationer varav ett är ett fotografi med en kvinna avbildad. 
Den bilden visar interiören från en affär med tre män och en kvinna och illustrerar männens 
motvilja mot att konkurera med kvinnorna på arbetsmarknaden. Läromedlet ger en kort 
beskrivning av en fattig arbetares liv efter giftermålet. Där beskrivs hur han och hans hustru 
levde trångt med inneboenden och att de fick 13 barn. 
 
Under rubriken ”Kvinnornas väg mot jämlikhet”71 beskriver man också här männens ovilja 
mot kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. Läroboken börjar med att förklara att en del 
män vid 1800-talets början hade uttalat sig om kvinnan som underordnad mannen. Texten 
redogör för att kvinnan trots detta kom att få ökade rättigheter under 1800-talet med bla. lika 
arvsrätt, möjlighet att bli myndig vid 25 års ålder samt rätt att bedriva hantverk och handel. 
Anledningen till att den senare av dessa reformer genomfördes anges vara alla de ogifta 
mödrar som fanns i framförallt Stockholm. Handelstidningen i Göteborg hade skrivit följande 
”Förbudet för kvinnor att ägna sig åt de flesta yrken har gjort nästan hela landet till en enda 
bordell"72. Läroboken tar upp att detta förändrades då kvinnorna kom att få nya 
arbetstillfällen genom att service- och omsorgs betonade yrken uppstod men att många män 
såg illa på konkurrensen från dem och menade att kvinnor först borde bli avskedade. Detta 
trots att kvinnor fick sämre arbeten och sämre lön. 
 
Slutligen ser vi alltså att på läromedlens fotografier och illustrationer är kvinnorna klart 
underrepresenterade. Dock kan detta kanske förklaras med att antalet sådana bilder är 
begränsat. Detta förklarar dock inte varför läromedelsförfattarna gjort ett sådant snett urval 
som förmedlar en ojämlik bild av män och kvinnor från den historiska perioden. 
 
Läromedelsförfattarna använder också genomgående beteckningen ”arbetare” vilket har en 
maskulin klang utan att förklara att det avser både män och kvinnor. De ledtrådar man får till 
detta antyder att författarna använt begreppet i avsikt att illustrera både män och kvinnor men 
inte reflekterat över vilken bild av kvinnors och mäns roll under den historiska perioden som 
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ges eleven. Läroböckerna lyckas dock förmedla en bild av att kvinnornas situation kom att 
förbättras under perioden. 
 
 
* På vilket sätt görs det i texten jämförelser med andra dåtida kulturer och samhällen? 
 
Historia kompakt drar några paralleller mellan situationen i Sverige och den i andra länder. 
Läroboken berättar att Storbritannien industrialiserades före Sverige och att dynamiten blev 
efterfrågad då man på många håll i världen byggde järnvägstunnlar. Eleven får här alltså veta 
att den industrialisering som skedde i Sverige även skedde i andra länder. Inte heller 
utbyggnaden av järnvägen var något unikt för Sverige utan skedde i andra delar av världen. 
Det är alltså frågan om jämförelser av den tekniska utvecklingen. En jämförelse av annan och 
för denna fråga intressantare natur får man i beskrivningen av var agitatorn August Palm fick 
sin politiska inspiration, nämligen i Tyskland. Läroboken berättar att han sedan spred dessa 
idéer i Sverige och lade grunden till den moderna Socialismen. Här får läsaren ett tydligt 
exempel på den internationella idévärld som Sverige var en del av och hur länder och folk 
kunde påverka varandra. 
 
Levande Historia 8 nämner flera gånger Sveriges handelsutbyte med länder som 
Storbritannien och Tyskland. De ökade tidningsläsandet i Europa gav Sverige chansen att 
exportera mer pappersmassa dit. Läroboken skriver att de Svenska industrierna efterhand 
började tävla med de i Väst-europa. De gör en mycket intressant jämförelse när de skriver att 
fattigdomen i de svenska städerna Stockholm, Malmö och Göteborg kunde framstå som 
omfattande men att den inte var jämförbar med fattigdomen och slummen i städer som 
London och Liverpool då dessa var större och då även fattigdomen. Detta yttrande sätter den 
svenska fattigdomen i ett internationellt perspektiv. Eleven får veta att det inte var något unikt 
för Sverige och att den var lika utbredd i Storbritannien och där även kvantitativt större.  
 
Historia 2 So skriver om de utländska affärsmän från England och Tyskland som kom hit och 
jämsides med de inhemska började handla och förädla den Svenska skogen. Inledningsvis 
berättar man att trävaror exporterades till Storbritannien och att exporten av malm till 
Tyskland efter hand växte fram. Läromedlet berättar följande angående kampen mot supandet 
”1879 kom den amerikanska nykterhetsorganisationen IOGT, Godtemplarorden, till 
Sverige73” Detta kan för läsaren peka på att problemet med supandet ej bara var ett svenskt 
fenomen utan att det även existerade i USA och då kanske fler länder. Det ger också en bild 
av ett internationellt utbyte av idéer där man kunde hjälpas åt med gemensamma problem. 
Även Historia 2 So väljer att berätta att Agitatorn August Palm tog intryck av Marx idéer 
under sin gesällvandring i Tyskland och att han spred dessa vidare till Sverige. Såhär skriver 
läromedlet om vad de kallar det stora revolutionsåret 1848 ”Det började med att 
Fransmännen gjorde uppror och avsatte kungen. Sedan spred sig revolutionen över hela 
Europa” ”…men då hade upproret redan kommit till Stockholm.74” Detta ger en bra bild av 
att Sverige var del att ett världssamfund vilket utbytte idéer och tankar. 
 
Vi ser alltså att de tre läromedlen i jämförelsen fokuserar jämförelserna med andra dåtida 
kulturer och samhällen på Sveriges handel med dessa och i mindre grad på de sociala 
faktorerna. Dock finns i böckerna några intressanta uppgifter som säger en del om hur Sverige 
var i förhållande till andra länder. Dessa exempel är dock få och det kan konstateras att 
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läroböckerna koncentrerar sig på svenska förhållanden utan att på ett direkt och uppenbart sätt 
sätta dessa i förhållande till andra länder. Detta ger en lägre värdegrundsladdning vad gäller 
att skapa förståelse för andra kulturer och samhällen. Men också i att utmärka egenarten för 
den kultur som är i fokus. 
 
 
7.1.4 Individualitet 
 
* Hur förklaras och motiveras den historiska periodens betydelse? 
 
Inte i något av de tre läromedlen ges någon direkt förklaring till varför perioden är intressant 
att studera. Dock ges det rikligt med exempel på tekniska uppfinningar och 
utvecklingsskeenden som uppstod och därmed visar på att perioden var viktig. Historia 
Kompakt skriver att nobelpriset instiftades 1901 och att det sedan fortsatt att delas ut varje 
år75. Läroboken berättar också att det är under den här perioden som många viktiga 
uppfinningar görs och de politiska partierna bildas. Historia Kompakt slutar framställningen 
av den historiska perioden med orden ”Sverige fick [nu] sitt demokratiska genombrott”76 
något som poängterar vilken viktig grund till dagens samhälle som lades under den historiska 
perioden. 
 
Levande Historia 8 är mer utförlig i sin beskrivning av hur grunden till dagens Svenska 
samhälle lades med utbyggnaden av järnvägen och framväxten av snilleindustrierna. 
Läroboken berättar hur Ericson startade som ett litet företag 1876 och avslutar redogörelsen 
med att ”i dag har Ericsson 70 000 anställda i 100 länder”77 Flera andra företag beskrivs med 
deras situation idag som stora och framgångsrika företag. Läromedlet ger också en bild av hur 
människor fick det bättre i och med industrialiseringen. De skriver att ”genom 
industrialiseringen fick allt fler människor pengar över till annat än mat för att hålla livet 
uppe, kläder för att hålla kroppen varm och tak över huvudet”78 Vilket antyder att en 
utveckling mot dagens välfärdssamhälle då inleddes. 
 
Även Historia 2 So beskriver uppfinnarna som kom att lägga grunden till stora svenska 
företag av idag. Läsaren får också veta att kvinnornas väg mot jämlikhet och framväxten av 
dagens grundskola tog sin början under perioden. Under den här tiden växer även 
fackföreningar och politiska partier fram. Detta indikerar för eleven att det är här en grund till 
dagens samhälle läggs. 
 
Slutligen kan det sägas att läroböckerna främst ger eleven tekniska och ekonomiska 
motiveringar till varför tidsperioden är viktig för samhället idag. Men det ges också 
antydningar och exempel på en social och demokratisk utveckling som tog sin början i den 
beskrivna perioden som för eleven kan motivera dess betydelse. Detta är dock något som görs 
indirekt och ej görs uppenbart för eleven på ett tydligt och konkret sätt. 
 
 
 

                                                           
75 Almgren Hans mfl, Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s 163 
76 ibid, s 167 
77 ibid, s 243 
78 Hildingson Lars m.fl., Levande historia 8, Örebro: Bokförlaget natur och kultur 1996, s 248 



 

 27

* I vilken grad är läromedlen självkritiska? 
 
Historia Kompakt berättar att efterfrågan på pappersmassa ökade under slutet av 1800-talet 
pågrund av en ökad efterfrågan på tidningspapper. Till detta anger de flera skäl men också att 
de bara kommer med några av de möjliga förklaringarna till denna utveckling79. Eleven får 
alltså här en indikation på att det finns en mängd möjliga förklaringar till detta skeende och 
att läroboken ej besitter dem alla. 
 
I beskrivningen av den revolutionerande uppfinningen komplettmaskinen som framställde 
tändstickor på löpande band nyanserar läroboken entusiasmen över uppfinningens 
förträfflighet med att berätta att den togs emot med blandade känslor då många genom 
maskinen blev arbetslösa80. Den långa raddan av tekniska framstegen som presenteras av 
läroboken kan alltså inte enbart ses som framsteg utan de kunde även betyda nått negativt för 
den tidens människor. Detta innebär att läroboken gör en nyansering av sitt budskap. 
 
Levande Historia 8 beskriver hur de bönder som sålde skog till de första sågverksägarna både 
kunde känna sig nöjda med affären och samtidigt blev lurade då de inte kände till vilket värde 
deras skog hade på marknaden.81 Det är alltså en mer komplex och därigenom troligtvis 
sannare bild eleven får av skogsuppköpen men det kan också uppfattas som en förbryllande 
och motsägelsefylld bild vilket kan få som resultat att eleven reflekterar över informationen. 
 
Levande Historia 8 går i ett senare avsnitt mycket långt i frågan om att visa på att historiska 
skeenden har tolkats olika, då de skriver att forskarna inte är överens om anledningen till att 
barnarbetet minskade i början av 1900-talet. De anger att en del historiker anser det vara på 
grund av en förändrad syn på barnarbete hos arbetsgivarna men att andra anser att det var för 
att de enkla arbetena som passade barn ersattes av maskiner.82 Läroboken vänder sig också 
mot den tidvis mycket negativa bilden av dåtidens arbetare:  
 

”Bilden av de kroppsarbetande människornas liv blir för oss en mörk bild. Vi har svårt att 
förstå att föräldrar och barn också kunde skratta och ha roligt tillsammans.”83  

 
Här verkar läroboksförfattaren inse att det är en ensidig bild av människorna på den här tiden 
som fattiga och olyckliga som byggts upp. Detta motverkar de genom att poängtera att man 
var lika mycket människa på den tiden som eleven och människorna runt denne och med 
samma behov av att känna glädje. 
 
På samma sätt innehåller avsnittet om barnarbete och de förhållanden barnen levde under en 
förmildring och nyansering. De skriver att:  
 

”…i Gävle var männen i skolstyrelsen bekymrade över att barnen, när det var riktigt bråttom 
på sågverket, inte gick hem om kvällarna. De sov bland brädstaplarna för att snabbt kunna 
komma igång med arbetet nästa morgon”84 
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Här mjukas bilden av de hårt arbetande och utsatta barnen upp av att det fanns vuxna som 
brydde sig och bekymrade sig. Dock anges det inte uttryckligen av vilken orsak de bekymrade 
sig. 
 
I Historia 2 So är liknande exempel på kritiska framställningsätt av historiska händelser och 
fenomen svåra att hitta. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att läromedlen med undantag för Historia 2 So i flera fall nyanserar 
sin framställning, framförallt Levande Historia 8 som presenterar olika alternativa synsätt på 
minskningen av barnarbete. Överlag har läroböckerna dock ett mycket självsäkert 
framställningssätt. Ett uppenbart skäl till detta är att eleven inte skall fås att tvivla på textens 
giltighet och därigenom lära sig mindre. Samtidigt minskas dock elevens möjlighet att kritiskt 
granska lärobokstexterna och skapar ett personligt förhållningssätt till historien. 
 
 
*På vilket sätt uppmanas eleven att reflektera över textens innehåll och att göra 
personliga ställningstaganden? 
 
Historia Kompakt har totalt 16 frågor till den undersökta texten. Dessa kommer under 
rubriken uppgifter. Av dessa är alla rena faktafrågor dvs. att svaren på dem går att hitta direkt 
i texten. Det är alltså frågan om repetitiva och inte analyserande frågor. Dock innehåller en 
illustrationstext en öppen fråga. Texten tillhör två valaffischer från valet 1920, en från 
respektive vänstern och högern som i korthet kan de beskrivas med att de genom sitt bildspråk 
varnar för vänstern och den bolsjeviska faran respektive högern och kapitalismen. Detta är 
dock inget som uttryckligen står utan det måste utläsas i illustrationerna. Följande frågor 
ställs: ”vad varnar högern för i sin affisch…varför var detta tema särskilt aktuellt vid denna 
tid?”85För att besvara denna fråga måste alltså eleven tolka bilderna och koppla till kunskaper 
som inte finns med i beskrivningen av den historiska perioden86. Frågan till den andra 
valaffischen är hur socialdemokraterna framställde sina motståndare. En fråga av denna 
karaktär har stort värde då den inte ska besvaras skriftligt utan är inlagd i texten för att 
uppmana eleven att reflektera över den information denne fått. 
 
Levande Historia 8 har totalt 25 frågor, varav 15 går under rubriken faktafrågor och 10st (12 
totalt med delfrågor inräknat) under rubriken problem – analys. Som den första rubriken 
antyder är alla frågor där faktafrågor. Dock är endast 6 av de totalt 12 problem – analys 
frågorna av ett reflekterande slag med ett öppet svar som ej i sin helhet går att finna i texten. 
 
Fråga 6 lyder: ”Vad innebär det att levnadsstandarden stiger? Ge exempel – gärna både från 
1800-talet och från vår egen tid?”87 En liknande fråga är nummer 11 där utgångspunkten är 
påståendet ”massproduktion kräver masskonsumtion”88 och eleven uppmanas att ge exempel 
både från 1800-talet och sin egen tid. För att besvara båda frågorna krävs av eleven att denne 
sätter sin egen tid i förhållande till den information denne fått om 1800-talet. Svaret kräver 
både insikt och förmåga att dra slutsatser. Då frågan är så öppen banar den även väg för ett 
personligt ställningstagande. 
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Två av de övriga frågorna riktar sig direkt till elevens egen uppfattning. Fråga 7b lyder: 
”varför visste inte bönderna att deras skogar hade blivit värdefulla, tror du?”89 Fråga 10 
berör varför barnarbete förbjöds och där uppmanas eleven att först redogöra för de två orsaker 
som läroboken anger samt med det viktiga tillägget ”skriv gärna vad du själv tror”90 I dessa 
två frågor uppmanas eleven att tycka till utifrån fakta som anges i läromedlet. Eleven får 
friheten att själv komma på anledningar till en förklaring. 
 
De två återstående frågorna är av ett personligt analyserande slag. Fråga 8a lyder: ”varför 
uppmärksammades svältande mer under 1800-talet än under tidigare århundraden”91 samt 
”hur är det i vår egen tid, enligt din åsikt? Lägger vi märket till de mycket fattiga som finns i 
världen?”92 Framförallt den senare av de två frågorna är viktig då den helt fritt låter eleven 
tycka till och bilda sig en egen åsikt. Läroboken innehåller endast ledtrådar till möjliga svar 
på dessa frågor och det är helt upp till elevens personliga engagemang och inlevelseförmåga 
att besvara dessa. 
 
Slutligen finns det i Levande Historia 8 en bildtext med följande utformning: ”Sverige var 
fattigt jämfört med idag. Då som nu tänkte ungdomarna framåt. Oroade de sig mer än dagens 
tonåringar? Eller mindre?”93 Bilden visar flera barn framför vad som beskrivs som ett fattigt 
kvarter i Stockholm omring år 1900. Frågan uppmanar eleven att personifiera sig med barnen 
på bilden och sätta deras situation i förhållande till sin egen. 
 
Historia 2 So har totalt 9 frågor till texten under rubriken uppgifter. Av dessa är alla utom en 
rena fakta frågor. Den öppna frågan lyder: ”Du är barn till en sågverkarbetare utanför 
Sundsvall. Berätta om familjens liv.”94 I lärobokstexten finns beskrivningar om hur arbetarna 
på sågverken utanför Sundsvall hade det men frågan har ett stort värde då den lämnar åt 
eleven att utifrån dessa fakta beskriva och associera fritt. Frågan uppmanar till inlevelse och 
att försöka personifiera sig med dåtidens människor och deras villkor. 
 
Slutligen kan det konstateras att förvånansvärt få frågor till den undersökta texten inte är av 
det slag vars svar direkt går att finna i texten. Några få har dock en sådan karaktär att eleven 
måste koppla ihop flera fakta för att besvara dem. På samma sätt är det med personligt ställda 
frågor som uppmanar eleven att leva sig in i den aktuella perioden och bilda sig en egen 
personlig uppfattning något som har ett högt värdegrundsladdat värde. 
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7.2 Upptäckternas tid 
 
 
 7.2.1 Demokrati 
 
* Hur används jämförelser mellan dåtid och nutid för att markera den demokratiska 
utveckling som skett? 
 
Historia kompakt gör en enda jämförelse i den undersökta texten mellan den sociala 
förhållanden under historiska perioden och idag. De skriver följande om européernas kontakt 
med kulturerna i Afrika, Asien och Amerika: ”De klyftor som i vår egen tid finns mellan rika 
och fattiga länder kan till en del förklaras med det övertag som européerna skaffade sig efter 
upptäcktsresorna.”95 Här görs en direkt koppling mellan förhållanden förr och ett tillstånd 
idag. Eleven ges en klar indikator på att tidigare historiska skeenden klart påverkat hur dagens 
värld ser ut på en rad faktorer. 
 
Levande Historia 8 anger en del fall där vi idag direkt påverkats av händelser under den 
historiska perioden. Läromedlet beskriver att Västindien idag till stor del befolkas av 
slavättlingar därför att de fördes dit av spanjorerna då indianerna dog av sjukdomar och hårt 
arbete96. De konstaterar att Da Gamas resa till Indien kom att förändra historien97. Men de 
anger på inte vilket sätt med mer än att kryddor blev billigare. Det konstateras också att 
utbytet mellan gamla och nya världen av grödor har påverkat hela världen då det minskat 
risken för svält98. Att USA idag är en av världens kornbodar är ett resultat av detta utbyte99. 
Läromedlet konstaterar också att dagens läkemedel använder mer än 500 örter från 
Amerika100. Dessa exempel visar alla tydligt vilken påverkan den historiska perioden har på 
dagens värld men inte ur ett demokratiskt perspektiv. Dock finns det en fråga under rubriken 
problem – analys – fördjupning som ger eleven möjlighet att på egen hand sätta sociala och 
demokratiska förändringar i samband med utvecklingen under den historiska perioden. Den 
lyder: ”Lek med tanken att det hade varit indier och araber som behövt finna en sjöväg runt 
Afrika. Hur tror du det hade påverkat världen?”101 För att lösa denna uppgift måste eleven 
först har en insikt i hur européernas handlande påverkade världen politiskt, ekonomiskt och 
socialt. Detta som en utgångspunkt för att kunna formulera en tanke om en alternativ 
utveckling där det finns möjligheter att väva in sociala och demokratiska implikationer. Dock 
är det tveksamt om det blir resultatet av bokens frågeställning. Frågan klassas av läromedlet 
som svår och det är också rimligt att kalla den det. 
 
Historia 2 So tar upp ett flertal tekniska redskap som européerna lärde sig använda som tex. 
kompassen och krutet. Dessa har indirekt en påverkan på dagens samhälle då vi använder 
redskapens moderna efterföljare men de har liten eller ingen direkt påverkan på dagens 
samhälle vad gäller den sociala eller demokratiska utvecklingen. Däremot förklarar Historia 2 
So att européernas erövring av Sydamerika lett till att nästan alla sydamerikaner idag är 
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katoliker och pratar spanska eller portugisiska.102 Det står också att: ”Kolonialismen och 
Europas förtryck av andra världsdelar kom att påverka världens utveckling långt in på 1900-
talet”103 Här framgår det klart för eleven att den historiska perioden påverkat dagens samhälle 
religiöst, språkligt och mer indirekt socialt och då kanske framförallt ekonomiskt. Underligt 
är dock att läromedelsförfattarna drar gränsen för denna påverkan vid ”långt in på 1900-talet” 
och inte då läromedlen skrevs vilket måste betecknas som i slutet av 1900-talet. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det tydligt märks att läroböckerna i beskrivningen av 
den aktuella perioden valt att inte ta med sociala faktorer då det är försvinnande få jämförelser 
mellan dagens och dåtidens samhällen som görs. Det är främst tekniska och ekonomiska 
paralleller som dras mellan dessa men det finns några få hänvisningar till några ekonomiska 
och politiska faktorer m.fl. som har påverkat hur dagens samhälle ser ut. 
 
 
* Hur beskrivs olika människors sociala förutsättningar i den tidens samhälle? 
 
Historia Kompakt inleder med att berätta att rika damer och herrar gärna vill visa sitt 
välstånd104. Eleven får alltså veta att det fanns en överklass som har stora möjligheter tack 
vare sin ekonomiska ställning, t.o.m. att omge sig med lyxvaror. Det berättas också att under 
den beskrivna epoken stod de med kunskaper om sjöfart högt i kurs. Henrik Sjöfararen 
startade en skola där de som hade specialkunskaper inom detta område samlades för att där 
utveckla kunskaperna105. Det fanns alltså en klass av experter som efterfrågades under denna 
tid. Även handelsmän nämns och att dessa tjänade mycket pengar på triangelhandeln.106 Det 
kan förutsättas att dessa samhällsklasser tjänade pengar i dåtidens samhälle och därmed åtnjöt 
inflytande och eventuellt valfrihet. 
 
Några andra samhällsklasser inom de beskrivna europeiska länderna nämner inte läroboken 
det står dock att sjömännen, som man kan anta var av arbetarklass, levde under usla 
förhållanden på fartygen.107 Desto svårare hade befolkningen i de områden som européerna 
kom att ta i besittning. Historia Kompakt skriver att i vissa områden i Amerika dog uppemot 
90 procent av den inhemska befolkningen av sjukdomar och det hårda arbete de tvingades 
till108. Men även bland dessa ursprungsinvånare fanns förtryck. Läromedlet skriver att folk 
förtryckta av Aztekerna anslöt sig till Spanjorerna109. Läroboken tar också upp slavhandeln 
och konstaterar hur slavarna behandlades som boskap av européerna110. 
 
Levande Historia 8 konstaterar att genom erövringarna i Sydamerika blev Spanien en 
stormakt medan det för indianerna innebar det katastrof.111 På Haiti dog indianerna ut och 
kom att ersättas av slavar.112 Läroboken konstaterar också att portugiserna gick mycket hårt 
fram mot araberna då de med våld tog över delar av deras handel.113 Slavhandeln var också 
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mycket lönande och läroboken kallar det ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia.114 De 
samhällsklasser som läroboken nämner är härskare och handelsmän. Det står också om 
Columbus att han: ”…visste naturligtvis att jorden var rund. Det visste alla bildade 
människor på hans tid.”115 Denna mening säger eleven något om att det fanns en 
samhällsklass av utbildade människor även på den tiden. 
 
Historia 2 So skriver att kungar och köpmäns vinstintresse var de starkaste drivkrafterna 
bakom att man började resa på upptäcktsfärder och utökade handeln116. När Columbus ville 
företa sitt försök att resa till Kina sökte han stöd hos kungar.117 Européerna tog för sig på 
arabernas bekostnad och gick hårt fram mot indierna men också mot indianerna i Karibien 
som på vissa öar utrotades.118 Läroboken skriver att i erövrarnas spår följde de kristna 
missionärerna och de: ”predikade och döpte – ofta under tvång.”119 
 
Här kan det sammanfattningsvis noteras att läroböckerna ger eleven en bild av ett europeiskt 
samhälle med styrande, handelsmän och upptäcktsresande. De samhällsklasser som framställs 
är de som har makt och inflytande och som går i spetsen för upptäckterna. Européerna 
framstår här som fria människor som reste och upptäckte medan de infödda i de upptäckta 
länderna i och med detta förpassades till ofrihet. I alla läromedlen är indianerna och slavarna 
de som har minst inflytande och som får lida under de andras makt. Några mellanlägen 
redovisas ej. Läroböckerna ger heller ingen bild av vilket inflytande människor i allmänhet 
hade över sina liv då de endast beskriver ett styrande toppskikt i samhällena. Läromedlen ger 
alltså ingen utförligare bild av olika samhällsklassers situation utan en bild av olika länder 
och folk som stod mot varandra och där de europeiska kom att bilda en överhet på bekostnad 
av slavarna och indianerna. 
 
 
7.2.2 Empati 
 
*Hur skapas möjligheter för ett personligt möte mellan eleven och historiska personer, 
vilka personer beskrivs och uppmärksammas?  
 
Historia Kompakt har med en målning på Columbus där han för första gången stiger iland i 
Amerika och hälsas på stranden av indianer120. Om honom som person får läsaren endast veta 
att han var en italiensk sjöman och vilka resor och upptäckter han företog.121 Övriga bilder 
föreställer inkas sjuka av de sjukdomar européerna förde med122 sig samt en teckning som 
visar hur slavarna packades på slavskeppen123. 
 
Det är ett flertal personer som läromedlet nämner vid namn, dessa är Vasco Da Gama, 
Montezumas, Hernando Cortes, Francisco Pizarro, Kungaparet Ferdinand och Isabella, 
Henrik Sjöfararen och Bartolomeo Diaz. Alla dessa hade viktiga roller i européernas upptäckt 
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av nya länder men de beskrivs inte på ett personligt sätt utan utifrån de insatser de gjorde. Ett 
exempel på detta är Henrik Sjöfararen som läromedlet berättar startade en sjöfartsskola och 
därmed bidrog till att bättre teknik utvecklades och nya upptäcktsfärder skedde124, om 
personen får läsaren inget veta. Om Montezumas beskrivs hur han tänkte när han fick veta att 
spanjorerna var i antågande nämligen: ”Montezumas blev mycket orolig för vad som nu skulle 
hända”125 Vilket ger en personlig ton då läroboksförfattaren låter texten berättar utifrån den 
historiska personen synvinkel. Men då det ej är frågan om ett direkt citat är det svårt att 
avgöra det värdegrundande empatiska värdet av ett sådant uttalande. 
 
Levande Historia 8 inleder med ett målat personporträtt av Henrik sjöfararen.126 Nästa bild är 
ett helsidesuppslag med ett panorama över Kilwas hamn i Afrika där kan bl.a. ses slavar, ett 
arabiskt fartyg och afrikanska köpmän127. Columbus hemkomst efter upptäckten av Amerika 
illustreras med en målning där han hälsas välkommen av kungaparet Ferdinand och 
Isabella.128 En målning skildrar indianer och spanjorer stridande mot varandra129. Vasco Da 
Gama illustreras med ett till synes autentiskt helfigursporträtt.130 Den bilden följs av ett 
helsidesuppslag med en bild på Vasco Da Gamas skepp i Afrika där de europeiska sjömännen 
står med gåvor och vapen i hand medan afrikanska handelsmän erbjuder sina varor.131 Under 
stycket som beskriver handelsutbytet som skett över Atlanten illustreras en rökande indian, ett 
sockerrörsplantage med svarta slavar och en vit ägare samt en bild på indianer sjuka av 
européernas sjukdomar.132 Slutligen visas en bild över en portugisisk hamn med många 
handelsskepp och några köpmän.133 
 
Om Henrik sjöfararen som person får läsaren veta att han deltog i erövringen av staden Ceuta 
i Nordafrika och detta blev upptäckten till att han senare kom att driva på upptäckterna till 
havs134. Även här väljer läroboksförfattaren att i texten berätta utifrån Henrik sjöfararen då 
det står ”Men tänkte han, det kanske går att segla till guldlandet.”135 Här är det dock inte 
frågan om ett direkt citat utan ett litterärt knep som författaren tar till, texten får dock en mer 
personlig prägel men det värdegrundande empatiska värdet kan ifrågasättas. Läsaren får också 
veta att Henrik pressade sina kaptener att upptäcka alltmer och att han fick påven att 
godkänna slavhandelsresor som korståg som gjorde att man då automatisk fick förlåtelse för 
de synder som begåtts.136 
 
Om Columbus får eleven veta att denne länge försökt få stöd för sin upptäcktsresa och att han 
äntligen fick det av kungaparet Ferdinand och Isabella. I texten står följande: ”En man som 
hette Christoffer Columbus meddelade att han funnit sjövägen till Indien!”137 Även här är det 
frågan om ett berättartekniskt knep som läroboksförfattaren tar till och det värdegrundande 
empatiska värdet kan ifrågasättas. Läroboken avslutar stycket om Columbus med att berätta 
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att han aldrig sade annat än att han funnit sjövägen till Asien men att han kanske börjat tvivla 
som många andra.138 Här ges en mer personlig bild av en man med fast övertygelse men som 
på sin dödsbädd börjar tvivla på sina tidigare ståndpunkter. 
 
Om Vasco Da Gama berättar läromedlet att han hittade sjövägen till Indien. När han kom 
tillbaka hälsades han som hjälte och på sin andra resa gick han hårt fram och brände ett skepp 
med muslimska pilgrimer ombord139. En annan person som omnämns är Bartolomeo Diaz 
men han beskrivs inte med mer än med sin upptäckt.140 
 
Historia 2 So har med ett porträtt av Vasco Da Gama.141 Även en bild på Columbus och 
dennes skepp på väg över Atlanten.142 Conquistadorernas intåg i en indianstad skildras på en 
målning.143 
 
Om Marco Polo berättas att han var äventyrlig.144 Vasco Da Gama beskrivs som grym då han 
gick hårt åt muslimer och indier145. Om Christoffer Columbus berättar läromedlet att han i sin 
ungdom läste om Marco Polos resor till Asien. Här låter författaren texten tala utifrån 
Columbus då det står att ”Han[Columbus] funderade därför/…/Han fick en karta”146 Detta 
ger beskrivningen av Columbus och dennes upptäckt en personlig prägel men det är inte 
frågan om direkta citat utan om ett berättartekniskt knep som författaren tar till. Det 
värdegrunds empatiska värdet kan därför diskuteras. Dock har läromedlet med ett direkt citat 
av Columbus där han beskriver indianerna det lyder: ”De är av samma färg som folket på 
Kanarieöarna, varken svarta eller vita”147 Här är det alltså frågan om ett direkt citat av 
Columbus vilket ger en empatisk närhet. Läsaren får också veta att han letade energiskt men 
förgäves efter guld och trodde fram till sin död, då han var obemärkt och glömd, att han funnit 
Asien.148 Här ges en liten och indirekt inblick i hur hans liv tedde sig och något om hans 
karaktär och personliga upplevelser. 
 
Ett flertal andra personer nämns vid namn utan att beskrivas med mer än vad de uträttade. 
Dessa är Johann Gutenberg, Kopernikus, Amerigo Vespucci, Hernan Cortes, Pizzarro, Karl V 
och Magellan. 
 
Slutligen kan det konstateras om läromedlens framställning att de presenterar ett rikt 
bildmaterial där flera viktiga personer avbildas med originalmålningar. Flera miljöer och 
händelser avbildas också på ett levande och detaljrikt sätt. De enskilda personerna beskrivs 
däremot mindre utförligt. De flesta beskrivs endast med namn och den eventuella upptäckt 
eller handling de gjort som fått en plats i historien. Det är här frågan om att beskriva 
personerna som objekt och inte subjekt. Läroböckerna fokuserar på följderna av vad de 
uträttade, ej vad detta fick för betydelse för dem själva. Läsaren ges en klar bild av vad 
Columbus upptäckte och vilka följder detta fick men får inget veta om vad han kände inför 
denna upptäckt. Några få ledtrådar ges dock som i fallet med Columbus där Levande Historia 
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8 beskriver hur han kanske börjat tvivla på sina upptäckter på dödsbädden. Historia 2 So har 
även med ett citat av Columbus vilket dock är det enda förekommande citatet i det undersökta 
materialet. 
 
I flera fall låter läromedlen historien berättas utifrån historiska personers synvinkel något som 
skapar en närhet till dessa individer men då det ej är frågan om citat är det värdegrunds 
empatiska värdet av detta diskutabelt. 
 
 
*Hur beskrivs vilka som var fattiga, minoriteter och oliktänkande samt beskrivs 
levnadsvillkoren för dessa? 
 
Historia Kompakt inleder med att berätta att rika damer och herrar gärna ville visa sitt 
välstånd genom att bära utländska lyxartiklar149. Detta säger indirekt att de fattiga i de 
beskrivna samhällena antagligen inte hade tillgång till dessa artiklar. Läromedlet berättar 
också att européerna tyckte illa om att i handeln vara beroende av muslimerna som även kom 
att lära européerna på pyreneiska halvön om sjöfart.150 Underförstått är det här frågan om 
oliktänkande då läromedlet delar upp parterna i européer, vilket är en geografisk beteckning, 
och muslimer som är en religiös sådan. 
 
Historia Kompakt berättar att sjömännen levde under svåra förhållanden på fartygen och att 
många dog av förhållandena.151 Detta säger dock inget om dåtidens fattiga och arbetare i 
allmänhet. Läromedlet konstaterar att de klyftor mellan fattiga och rika som vi har idag till en 
del har sitt ursprung i det övertag européerna fick under den historiska perioden.152 Indirekt 
säger detta att uppdelningen mellan fattiga och rika kan härledas till den tidens samhälle och 
att de rika där representeras av européerna. Textens sammanhang ger att de fattiga bör vara 
invånarna i de områden européerna kom att lägga under sig. Detta beskriver läroboken då den 
berättar hur indianerna dog av arbete, svält och sjukdomar under européernas välde.153 
Följande står i läroboken: ”Spanjorerna intresserade sig mer för indianernas guld och silver 
än för deras jordbruk…”154 Något som fick till följd att många indianer dog av svält. 
Slavhandeln beskrivs som ett otäckt exempel på hur europeiska handelsmän behandlade andra 
folk.155 Detta kan ses som ett exempel på en folkgrupp som var mer utsatt under den 
historiska perioden. 
 
Levande historia 8 tar upp slavhandeln och att dessa människor sågs som varor av dåtidens 
köpmän.156 Läroboken berättar att muslimerna kontrollerade en stor del av handeln och att det 
sista muslimska fästet i Spanien föll 1942.157 Här är alltså de europeiska länderna i konflikt 
med muslimerna. Värt att notera är att muslimerna kallas just vid det religiösa epitetet och 
inget annat. 
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Om Columbus första landstigning på en ö i Karibien står följande: ”Columbus tog i Spaniens 
namn ön i besittning. Till de häpna öborna skänkte spanjorerna glaspärlor och bjällror.”158 
Här märks att indianernas rättigheter var små då Columbus kunde ta deras ö i besittning trots 
att de redan levde där. När det berättas att dessa indianer i Karibien snart dog ut av att tvingas 
till omänskligt hårt arbete och sjukdomar förstår läsaren att deras situation inte var så bra.159 
Indianerna beskrivs också som fattiga människor i enkla hyddor.160 
 
Under beskrivningen av handelsutbytet över Atlanten konstaterar läromedlet att de nya grödor 
som fördes över till Europa kom att rädda många från svält.161 Då det kan antas att det var de 
allra fattigaste som lättast drabbades av svält kan detta uttalande indirekt säga något om att 
dessa grupper fick det bättre genom de nya grödorna som kom i och med upptäckten av 
Amerika. 
 
Historia 2 So berättar om utvecklandet av boktryckarkonsten att det inte längre bara var 
förmöget folk som kunde köpa böcker.162 Trots att läroboken menar att fler fick tillgång till 
böcker är det mindre troligt att denna förändring kom de fattiga till del då böcker ända in i vår 
tid varit kostsamma. 
 
Läroboken skriver om de fredliga indianerna att de gjordes till slavar av spanjorerna.163 Av 
det hårda arbetet och sjukdomar dog indianerna på en del håll ut och kom att ersättas av slavar 
från Afrika.164 Här är det alltså frågan om två folkgrupper med mindre rättigheter än 
spanjorerna. 
 
Slutligen kan vi konstatera att läroböckerna skriver nästan ingenting om upptäckarnas och 
kolonisatörernas egna samhällen i det undersökta materialet utan det är motsättningarna med 
andra som fokuseras. I denna framställning förmedlas en bild där indianer och afrikaner 
fråntogs rättigheter av européerna och tvingades till slaveri och vedermödor. Den värld som 
beskrivs är inte en där samhällsklasser står emot varandra utan olika nationaliteter och 
kulturer. De enda som nämns som kan betecknas som oliktänkande är muslimerna. Att de 
kallas så och att européerna inte kallas för kristna kan tyda på att läromedelsförfattarna vill 
markera en religiös motsättning men också på ett ärvt språkbruk vilket Tingsten i Gud och 
Fosterlandet menar förekommit inomförfattandet av läromedel. 
 
 
7.2.3 Respekt 
 
* Hur beskrivs kvinnors roll och situation i dåtidens samhälle? 
 
Historia Kompakt har inte med någon avbildad kvinna i texten till undersökningsperioden. 
Läromedlet nämner att rika damer och herrar var de som i huvudsak konsumerade lyxvarorna 
från andra länder.165 Det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella nämns också och 

                                                           
158 Hildingson Lars m.fl., Levande historia 8, Örebro: Bokförlaget natur och kultur 1996, s140 
159 ibid, s142 
160 ibid, s140 
161 ibid, s148 
162 Almgren Bengt mfl, Historia 2; So direkt, Trelleborg: Bonniers 2000, s14 
163 ibid, s19 
164 ibid, s25 
165 Almgren Hans mfl, Historia kompakt, Kristianstad: Gleerups förlag 1999, s92 



 

 37

läroboken poängterar att det var just Isabella som stödde Columbus.166 Det står följande: 
”Många lärda spanjorer tvivlade på Columbus, men han var envis och fick så småningom 
Isabella på sin sida”167 Här får läsaren en bild av en högt uppsatt kvinna som vågade gå emot 
vad många andra tyckte. 
 
Levande Historia 8 har med några kvinnor på sina illustrationer. Den första är en illustration 
av en slavmarknad i Afrika där några kedjade kvinnliga slavar syns.168 Nästa är en målning av 
Columbus hemkomst efter upptäckten och på den avbildas drottning Isabella, några hovdamer 
samt några indianskor.169 Läroboken är dock kritisk till hur autentisk målningen är då de 
skriver: ”men riktigt så färggrant som konstnären målat gick det inte till i verkligheten.”170 
Om Isabella står det även att hon innan giftermålet med Ferdinand var härskare i ett eget 
rike.171 
 
Angående att spanjorerna tvingade indianer leta guld skriver läromedlet att alla indianer över 
14 år var tvungna att arbeta vilket säger något om att indianskorna fick genomlida samma 
behandling som männen.172 När Da Gama anfaller och bränner ett skepp med muslimska 
pilgrimer är det både män, kvinnor och barn som omkommer.173 
 
Historia 2 So har ingen avbildad kvinna på sina illustrationer till den historiska perioden. De 
skriver att Columbus sökte stöd hos det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella och att 
Isabella så småningom ändrade sig och beslöt att hjälpa honom.174 Läromedlet skriver senare i 
texten följande: ”Därför vände sig den spanska kungen och drottningen till påven…”175 Detta 
visar på den jämställda ställning de båda hade och på Isabellas möjlighet att fatta 
självständiga beslut då hon ensam kan välja att stödja Columbus. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att läromedlens behandling av den historiska perioden omfattar 
ytterst få kvinnor både i text och illustrationer. De som omnämns är några få kvinnor och då 
främst Spaniens drottning Isabella som säkerligen inte representerar majoriteten av dåtidens 
kvinnor. Det poängteras dock att det var just hon som kom att stödja Columbus vilket visar på 
att det kunde finnas självständiga kvinnor med inflytande på den här tiden. Om kvinnor i 
allmänhet får läsaren inget veta i beskrivningen av den historiska perioden. Ur 
värdegrundssynpunkt är därför de undersökta texten då de i mycket liten grad beskriver 
kvinnors roll och situation under den historiska perioden. 
 
 
* På vilket sätt görs det i texten jämförelser med andra dåtida kulturer och samhällen? 
 
Historia Kompakt nämner att Aztekerna inte kände till eldvapen, järn och hästar då 
spanjorerna kom dit.176 Detta säger något om hur förhållandena var i Amerika vid tiden för 
européernas upptäckt. Det står också följande om hur Cortés och hans män upplevde 
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Tenochtitlan för första gången: ”Utsikten gjorde dem förstummade. De hade inte väntat sig en 
stad med tiotusentals invånare, vackra byggnader, sagolika tempel och doftande 
fruktträdgårdar.”177 Läromedlet konstaterar också att indianernas jordbruk i flera avseenden 
var mer utvecklat än det i Europa.178 Här ges en bild av indianerna som är nyanserad, då 
poängteras att de inte bara var underlägsna européerna utan på en del områden mer 
utvecklade samt att de olika kulturerna i några fall vägs mot varandra. 
 
Historia Kompakt berättar att även afrikaner själva sysslade med slavhandel. ”Europeiska 
handelsmän köpte slavar i Afrika. Där fanns afrikaner som specialiserat sig på handel med 
människor från andra afrikanska folk.”179 Här ges eleven en bild av att slavhandeln inte var 
något unikt europeiskt utan förekom även i de afrikanska samhällena. 
 
Levande Historia 8 inleder med att ge läsaren en överblick över världen vid 1400-talet i form 
av en tänkt flygresa runt jorden. De beskriver hur Amerika var isolerat och inga skepp på väg 
dit. I Mellanamerika fanns en högtstående kultur och likaså i Indien och båda hade stora 
städer och vidsträckta arealer åkerjord. Även i de muslimska länderna fanns stora städer men i 
Europa var de små. Läroboken berättar i anslutning till flygresan att det inte var sannolikt att 
vid en sådan betraktelse tro att Europa några år senare skulle förmå att knyta samman världen 
med handelsrutter över haven. 180 
 
Läroboken skriver att de indianer Columbus först träffade på var fattiga och bodde i enkla 
hyddor.181 Om Da Gamas möte med afrikaner skriver läromedlet: ”Svarta män kom i kanoter 
för att begapa de vita främlingarna”182 Här ges en uppfattning av de skillnader som förelåg 
mellan olika samhällen och kulturer. 
 
Läroboken gör också en jämförelse mellan de arabiska och de europeiska skeppen då den 
konstaterar att det var olika byggtekniker som gjorde att just de europeiska skeppen kunde 
bära kanoner och de inte arabiska.183 Detta var något som kom att gynna européerna. 
 
Historia 2 So berättar att flera av de tekniska landvinningar som för Europa underlättade 
upptäckterna och handelsresorna hade uppfunnits av kineserna och bara förbättrats av 
européerna.184 Läroboken berättar också om hur Marco Polo beskrev Kina med sagolik prakt, 
gyllene byggnader och jättelika städer.185 Detta är snarare berättelser än fakta och värdet kan 
därför ifrågasättas. Men läroboken beskriver hur den omåttlige fursten i Calicut skrattade åt 
portugiserna och deras gåvor vid första mötet.186 Detta kan i texten fungera som en 
bekräftelse på att Marco Polos beskrivning överensstämde med verkligheten och säga något 
om skillnaderna som kunde förekomma mellan de olika kulturerna. 
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När Columbus upptäckte de första öarna i Karibien fanns det där inga stora städer.187 
Columbus fann bara halvnakna indianer i enkla hyddor.188 Något som säger en del om hur 
indiankulturen tedde sig i det området under den historiska perioden. 
 
Läromedlet poängterar att Europa inte var först med att göra långväga upptäcktsfärder utan 
detta hade gjorts tidigare av indier och framförallt kineser.189 Detta visar på att företeelsen 
inte var unik för Europa utan att andra kulturer gjort samma sak men enligt läroboken inte 
haft samma drivkrafter som européerna. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att det är få och vaga beskrivningar som ges av andra dåtida 
kulturerna än de europeiska.190 En del ledtrådar ges dock till att graden av civilisation 
varierade mellan olika delar av världen och att det inte var alldeles självklart att européerna 
alltid var mer avancerade. Särskilt Levande historia gör en intressant jämförelse med en fiktiv 
flygresa som jämför världens dåtida kulturcentra och sätter in den europeiska situationen i ett 
världssammanhang. 
 
 
7.2.4 Individualitet 
 
* Hur förklaras och motiveras den historiska periodens betydelse? 
 
Historia Kompakt skriver att upptäckterna blev början till en ny tid där nya sjövägar band 
samman kontinenterna och handeln ökade.191 Läroboken menar också att dagens klyftor 
mellan fattiga och rika i världen kan härledas till det övertag européerna fick under den 
historiska perioden.192 Slutligen konstateras det att triangelhandeln mellan Europa. Afrika och 
Amerika var enormt lönsam och kom att betala en stor del av Europas industrialisering.193 
 
Levande Historia 8 skriver att Da Gamas upptäckt av Indien ändrade historien då den knöt 
ihop två handelssystem.194 Om Columbus skriver de att han ej egentligen upptäckte Amerika 
men han kom att placera det på kartan.195 Det utbyte av grödor som kom att ske mellan den 
gamla och den nya världen menar läroboken har räddat miljoner liv och berättar att en 
tredjedel av Kinas skörd idag består av grödor som ursprungligen kommit från Amerika.196 
 
Historia 2 So beskriver att den historiska perioden kom att präglas av ett ökat intresse för 
naturvetenskaper som lade grunden till upptäckterna.197 De berättar att Columbus upptäckte 
en ny världsdel.198 Denna kom att erövras av européerna vilket satt sina spår i att 
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Latinamerika idag är katolskt och att befolkningen där talar spanska och portugisiska.199 
Genom upptäckterna blev världen en enda stor marknad där européerna bestämde vilkoren.200 
 
Slutligen kan det konstateras att läromedlen i några talande fall poängterar vilken vikt 
händelser under den historiska perioden haft och den påverkan de utövar på dagens samhälle. 
De betonar framförallt upptäckten av den nya kontinenten Amerika med de resurser den gav 
samt att det europeiska och asiatiska handelssystemen knöts samman. Att den historiska 
perioden fick stora konsekvenser framgår klart men det är i få fall som denna påverkan på ett 
uttryckligen och klart sätt poängteras. Dock görs dessa i flera fall indirekt tex. framgår det att 
om Columbus inte fått stöd för att göra sin resa hade Amerika upptäckts senare av européerna 
med de konsekvenser detta fått. Därför kan det sägas att i de undersökta texten är de direkta 
och uppenbara motiveringarna till periodens betydelse få. 
 
 
* I vilken grad är läromedlen självkritiska? 
 
Historia Kompakt uppvisar få exempel under denna kategori. Dock står det att Henrik 
sjöfararen fick det namnet trots att han själv aldrig deltog i några längre sjöfärder.201 Det står 
också, som en motbalans mot framställningen av de för européerna positiva upptäckterna, 
följande att ”För många människor i Afrika, Asien och Amerika betydde de nya kontakterna 
lidande och död, och flera kulturer gick under.”202 
 
Levande Historia 8 inleder de undersökta sidorna med att konstatera att om världens kulturer 
jämfördes innan upptäckterna gjordes skulle vara mer troligt att det skulle bli Kina som 
utforskade världen.203 Läroboken förklarar också varför dåtida människor ansåg det vara 
farligt att resa söderut till okänt land, för där kokade havet och människorna var brända, något 
som förklarade Afrikanernas hudfärg.204 Om de portugisiska upptäckterna skriver de:  
 

”I efterhand har de portugisiska expeditionerna längs Afrikas västkust beskrivits som led i en 
stor plan: att finna sjövägen till Indien. Men det var inte alls meningen från början. Det var 
guldlandet som lockade.”205 

 
Med denna mening signalerar läroboken att historietolkningen förändrats och att historiska 
händelser kan tolkas olika. 
 
Om den målning som skildrar Columbus triumfartade återkomst efter upptäckten av Amerika 
står i bildtexten att det nog inte gått till så färggrant som konstnären målat det.206 Läroboken 
poängterar också att Columbus inte alls var först med att segla till Amerika från Europa men 
att hans bedrift var att placera kontinenten på kartan.207 Inte heller Da Gama upptäckte något 
som var helt nytt utan bara något som var okänt för Europa.208 Levande Historia 8 skriver att 
portugiserna gick hårt och effektivt fram mot araberna med sina bättre vapen och skepp i syfte 
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att ta över deras handel men att de inte lyckades stoppa den, endast ta över en del av denna.209 
Slutligen belyser läroboken frågan varför det blev Européerna som upptäckte sjövägarna och 
inte Kineser eller Araber och menar att det var på grund av att de senare redan befann sig i ett 
attraktivt handelsområde vilket européerna inte gjorde.210 Dessa exempel kan tolkas som en 
nyansering av historiska fakta. Columbus brukar kallas den som upptäckte Amerika och 
framställs delvis av läromedlet just så. Men genom att läroboken poängterar det felaktiga i 
detta blir den komplexa frågan uppenbar för eleven. 
 
Historia 2 So menar att det finns en gammal syn på medeltiden att den kännetecknat av 
långsam utveckling men att detta är felaktigt då Europa under den tiden utvecklades på flera 
områden.211 Att Columbus inte var först till Amerika utan det var Leif Eriksson berättar 
läroboken men också att Leifs resa var okänd för sjöfararna i Spanien och Portugal.212 
Läroboken berättar om hur Columbus räknar ut det han trodde var avståndet till Japan från 
Portugal men att detta bara var en fjärdedel av det riktiga värdet som vi idag känner till.213 
Om Magellans resa konstateras att trots att den var banbrytande så kom den inte att användas 
då den var för svår för dåtidens sjöfart.214 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att läromedlen i flera fall för fram alternativa 
tolkningssätt och visar på att historien har tolkats annorlunda. Detta gör främst Levande 
Historia 8 och Historia 2 So. De poängterar både att Columbus egentligen inte alls upptäckte 
Amerika, européer hade rest dit tidigare och landet redan var bebott men hans insats blev att 
han placerade kontinenten på kartan. Detta har stor värdegrundsladdning då det ger signaler 
till eleven att ifrågasätta och göra egna tolkningar något som är av stor vikt för att utveckla ett 
personligt förhållningssätt till historiska händelser och deras resultat. 
 
 
*På vilket sätt uppmanas eleven att reflektera över textens innehåll och att göra 
personliga ställningstaganden? 
 
Historia Kompakt har 12 uppgifter till den undersökta texten. Ingen av frågorna utgår ifrån att 
eleven skall ta ett personligt ställningstagande och endast två är av ett reflekterande slag. Av 
dessa två är den första frågan en förklarning att historiker har skildrat kolonialismen i 
huvudsak mycket negativt men att några betonat de positiva sidorna vilket eleven uppmanas 
att redogöra för.215 I den följande frågan ombedes eleven beskriva de följder triangelhandeln 
fick för Afrika, Amerika och Europa.216 Ledtrådar till svaren på de båda frågorna går att hitta 
i texten men i framförallt den andra frågan måste eleven reflektera över textens innehåll. Båda 
dessa frågor ger eleven möjlighet att ta ett personligt ställningstagande och manar i viss mån 
till inlevelse och empati. 
 
Levande Historia 8 har totalt 54 frågor till den undersökta texten uppdelade på fyra ställen. 
Av dessa är de allra flesta rena faktafrågor men ett antal är intressanta för undersökningen. 
Den första frågan lyder: ”Svår. Texten berättar att det blev allt svårare för indianerna att 
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skaffa fram den mängd guld spanjorerna krävde, allt eftersom tiden gick. Vad berodde det 
på?”217 Här efterfrågas ett svar som uppmanar eleven att reflektera över textens innehåll och 
koppla flera olika fakta till varandra. Den följande frågan är mer personlig och empatisk: 
”Förklara varför Columbus inte vågade erkänna att han inte hittat några praktfulla 
palats.”218 För att svara på denna fråga krävs en del information som eleven får genom 
lärobokstexten men den manar också till inlevelse  och empati med den historiska personen 
Columbus. Dock kan det faktum att frågan betecknas i läroboken som svår ha avskräckande 
effekt på eleven. 
 
Bland den andra omgången frågor är det en som skiljer sig från de övriga. Den lyder: ”Svår. 
Da Gama ”upptäckte” inga nya länder. Men hans resa är ändå oerhört betydelsefull. 
Varför”219 Här är det frågan om en rent reflekterande fråga som nyanserar påståendet att 
européerna verkligen gjorde upptäckter. 
 
I den tredje omgångens frågor är det en som kräver att eleven reflekterar över textens 
innehåll. Den lyder: ”Svår. Varför kunde Karl V säga att solen aldrig gick ner i hans rike?”220 
 
Den fjärde omgången frågor är sammanfattande för kapitlet i läroboken och omfattar hela 25 
frågor varar de flesta är rena faktafrågor. De frågor som kräver reflektion över textens 
innehåll för att besvara, är vilken roll det spelade att de europeiska skeppen kunde bära tunga 
kanoner medan de asiatiska inte kunde det. Men också frågan om varför portugiserna ganska 
ostört kunde ta över handeln Indiska oceanen.221 Båda dessa kräver att eleven med hjälp av 
ledtrådar i texten reflekterar för att finna ett svar. 
 
En mer personligt ställ fråga är: ”Vad tror du hade hänt med Columbus om inte Amerika hade 
legat där det låg?”222 Här är det en fråga som ställs direkt till eleven och som uppmanar 
denne att tycka till och finna ett svar som inte står omnämnt i texten. En fråga i samma 
personliga stil är: ”Svår. Lek med tanken att det varit indierna och araberna som behövt finna 
en sjöväg runt Afrika. Hur tror du det hade påverkat världen?”223 Här eftersträvas att eleven 
utifrån vad denne läst och egna tankar föreställer sig en alternativ historisk 
händelseutveckling. 
 
Slutligen har läroboken med en bild över en portugisisk hamn från den historiska perioden 
och frågor till denna. Eleven skall ur målningen utläsa följande svar, nämligen hur det syns att 
handeln var omfattande, att den skapade stora rikedomar samt att det gällde att skydda sig 
mot konkurrenter på haven.224 Här är det återigen frågan om att eleven måste reflektera över 
målningens innehåll för att finna svaren på frågorna. 
 
Historia 2 So har sammanlagt 20 frågor till den undersökta texten uppdelade på tre ställen. 
Bland de första frågorna är det en som kan betecknas som öppen. Den undrar varför just 
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Portugal kom att behärska de nyupptäckta delarna av världen.225 Här gäller det för eleven att 
reflektera över textens innehåll och koppla samman olika fakta till en förklaring. 
 
I den andra omgången frågor är det särskilt en som är intressant. Den lyder: ”Du är en av de 
överlevande indianerna på Haiti år 1550. Berätta om hur spanjorerna uppträdde på ön.”226 
Det som efterfrågas här är elevens inlevelseförmåga och empati och svaret kan bli mycket 
personligt utifrån ställningstaganden som eleven gör. 
 
I den tredje omgångens nio frågor är det fyra som är av intresse för undersökningen. Den 
första ber eleven att berätta vilka intressanta detaljer denna finner i en målning med 
karakteristiska från Inkariket.227 I nästa fråga gäller det för eleven att jämföra 
Mayakulturen228 med den samtida europeiska och avgöra vilka som låg först i 
utvecklingen.229  Ytterligare en fråga låter eleven fundera över huruvida Inkafolket var 
högstående eller primitivt i fråga om kultur och organisation.230 Den sista frågan är av stort 
värde och lyder: ”Vilken blir ditt slutomdöme om européernas upptäckter och erövringar 
under tiden kring 1500?"231 Här är det frågan om ett ställningstagande eleven skall förmås att 
göra på grundval av den fakta som läroboken presenterat och eleven erbjuds här möjligheten 
att omvärdera och pröva de fakta läroboken presenterat mot varandra. 
 
Slutligen kan det konstateras att majoriteten av frågorna till den undersökta texten är rena 
faktafrågor. Framförallt i Historia Kompakt. Det förekommer dock en del frågor med öppna 
svar eller frågeställningar som uppmanar eleven att tycka och värdera. Några frågor är också 
av en mer personlig karaktär där eleven uppmanas att tycka till och att göra personliga 
ställningstaganden. 
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8 Sammanfattning och analys,  
 
Undersökningen har försökt att mäta värdegrundsladdningen i tre läroböckers framställning 
av två skilda historiska perioder. Vilka skillnader och likheter går det då att finna mellan 
dessa framställningar: 
 
 
* Hur används jämförelser mellan dåtid och nutid för att markera den demokratiska 
utveckling som skett? 
 
Framställningen av de båda undersökta perioderna uppvisar en likhet i att det är relativt få 
jämförelser som görs mellan dåtid och nutid. Läromedlen är dock fulla med fakta som 
indirekt säger något om den påverkan dåtiden haft på dagens värld, tex. är det uppenbart att 
om Amerika upptäcktes senare skulle det haft påverkan. Det förefaller här som att 
läroböckerna medvetet intar en neutral och faktapresenterande roll. De värderar visserligen 
slaveriet då det beskrivs som något fruktansvärt men sätter det ej in i ett större sammanhang 
som vilken konsekvens det fick för Afrika. Ur ett värdegrundsperspektiv finns det här alltså 
ett tomrum för läraren att fylla upp. Detta bör kunna ske genom att sätta in läroböckernas 
fakta i större perspektiv och därigenom öka värdegrundsladdningen. 
 
 
* Hur beskrivs olika människors sociala förutsättningar i den tidens samhälle? 
 
Här märks skillnad mellan framställningen av de historiska perioderna. I kapitlen om Sveriges 
industrialisering fokuseras mer på förändringar och sociala förhållanden i samhället än vad 
som är fallet med upptäckternas tid som koncentreras mer på just upptäckternas politiska och 
ekonomiska betydelse. Därmed skulle under denna frågeställning avsnitten om Sveriges 
industrialisering kunna tyckas ge ett ur värdegrundsperspektiv rikare svar än vad som borde 
vara fallet med upptäckternas tid. Dock ges i Sveriges industrialisering ingen heltäckande och 
uttrycklig bild av människors sociala förutsättningar. Läroböckerna tenderar att endast 
koncentrera sig på arbetarnas situation. Upptäckternas tid däremot beskriver slavarnas och 
indianernas situation relativt ingående. Genomgående märks det i de undersökta materialet att 
läroböckerna oftast beskriver och nämner grupper som stod i direkt motsatsförhållanden till 
varandra, dvs. erövrare/erövrade, fabriksägare/arbetare. Några graderingar eller nyanseringar 
redovisas ej. Därmed går det att säga att människors sociala förutsättningar beskrivs i ungefär 
lika grad i båda avsnitten. Detta svar kan tyda på att frågan till texterna varit felformulerad 
och därmed ej relevant. Slutligen kan det konstateras att även under denna fråga kan det vara 
viktigt för läraren att aktivt gå in och öka värdegrundsladdningen i lärobokstexterna. 
 
 
*Hur skapas möjligheter för ett personligt möte mellan eleven och historiska personer, 
vilka personer beskrivs och uppmärksammas?  
 
Det är framförallt män som läsaren möter i de historiska skildringarna och på illustrationerna. 
Här märks det också tydligt att läromedlen tar rollen som faktaförmedlande då de i stor grad 
framställer de historiska personerna som objekt och inte som subjekt. I de undersökta texterna 
om Sveriges industrialisering ges dock en bra bild av manliga arbetare och deras livsvillkor. 
Detta görs både med fotografier och citat. I texterna om upptäckterna tid har mycket energi 
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lagts på fina och innehållsrika målningar och illustrationer men citaten är ytterst få och 
levnadsbeskrivningar är endast knappändiga. Detta förhållande kan bero på att perioden som 
kapitlen om Sveriges industrialisering beskriver ligger närmare i tiden och därmed har ett 
rikare källmaterial att välja ur. En förklaring till männens överrepresentation kan vara att män 
varit dominerande i många tider och därmed varit mer aktiva i händelser som kan anses som 
historiskt viktiga. Detta förklarar dock ej varför läromedelsförfattarna låtit det vara så. Med 
utgångsläget att läromedlen skall förmedla värdegrunden bör kvinnor vara representerade i 
lika hög grad som män. Kan man då inte säga att läroböckerna i liten grad följer skolans 
värdegrund då den empatiska delen av värdegrunden, förutom vad gäller de manliga arbetarna 
under Sveriges industrialisering, ej stimuleras i någon större utsträckning? Kan inte detta 
också gälla för den del som vill främjar jämlikheten? 
 
 
*Hur beskrivs vilka som var fattiga, minoriteter och oliktänkande och beskrivs 
levnadsvillkoren för dessa? 
 
Angående frågeställningen så förmedlar läroböckerna en bild där arbetare under 
industrialiseringen respektive de av européerna förtryckta folken under upptäckternas tid kan 
anses som fattiga. Om minoriteter och oliktänkande nämns ytterst lite. I båda de undersökta 
texterna går lite att finna under denna fråga. Detta kan ha sin förklaring i att frågan försöker 
mäta ett brett spektrum av företeelser i beskrivningen av ett samhälle medan läroböckerna i de 
enskilda kapitlen fokuserar på få fenomen för att på så sätt skapa en ökad klarhet i 
framställningen. En anledning är också att i texterna om upptäckternas tid berörs de dåtida 
samhällena i mycket liten grad. Kan man då inte säga att detta fokuserade framställningssätt i 
läromedlen måste anses minska graden av värdegrundsladdning i de enskilda kapitlen? Har 
inte läraren även här en tydlig brist att fylla? 
 
 
* Hur beskrivs kvinnors roll och situation i dåtidens samhälle? 
 
Här ses en tydlig skillnad mellan de undersökta texterna. I avsnittet om Sveriges 
industrialisering är visserligen kvinnorna underrepresenterade på fotografier och illustrationer 
men deras situation behandlas av texterna och en utveckling mot ökad jämlikhet beskrivs. 
Läsaren får här en någorlunda klar bild över kvinnans situation vilket inte är fallet med de 
undersökta texterna om upptäckternas tid. Där är kvinnor klart underrepresenterade på 
målningar och illustrationer och förekommer knappt alls i texten. De få kvinnor som nämns är 
ej representativa för det stora flertalet och läsaren får inget veta om deras situation i det dåtida 
samhället. 
 
Denna markanta skillnad kan ha sin förklaring i de olika avsnittens karaktär. Texten om 
Sveriges industrialisering skildrar en utveckling som tog avstamp i bl.a. en social förändring 
av samhället. De beskriver därmed en process mot demokratisering som kom att beröra 
kvinnorna och inte har sin motsvarighet under upptäckternas tid. Upptäckternas tid fokuserar 
på just upptäckterna och utelämnar nästan helt beskrivningar om de egna samhällena. Då 
männen kan sägas hade ensamrätt på dessa utforskningsresor hamnar de därmed helt i fokus 
något som kan sägas minskar avsnittets värdegrundsladdning vad gäller läroböckernas uppgift 
att förmedla en jämlik bild mellan könen. 
 
Att läroboksförfattarna i båda de undersökta kapitlen underrepresenterat kvinnor på bilder och 
illustrationer är anmärkningsvärt utifrån en värdegrundssynpunkt. Enligt skolans värdegrund 
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skall man sträva efter att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Att sådana här 
skillnader råder mellan framställningen av olika historiska kapitel får konsekvenser för 
läraren som aktivt måste gå in och uppväga bristerna. 
 
 
* På vilket sätt görs det i texten jämförelser med andra dåtida kulturer och samhällen? 
 
I de undersökta texterna kan märkas två tendenser. För det första så läggs i materialet om 
Sveriges industrialisering fokus just på svenska förhållanden och vad gäller upptäckternas tid 
på de kulturer européerna mötte. I fallet med Sveriges industrialisering är det en utveckling av 
ett enskilt land som beskrivs och i fallet med upptäckternas tid ligger fokuseras på de kulturer 
som uppsöktes ur en europeisk synvinkel. Läroböckerna kan därmed sägas lägga fokus på att 
beskriva en sida åt gången av ett möjligt samspel. För är det inte så att Sverige tog emot 
impulser från andra länder för att industrialiseras och Europas resor över världen innebar att 
olika kulturområden möttes och bands samman? Det bör dock poängteras att i läroböckerna 
som helhet verkar det finnas beskrivningar av alla de aktuella samhällena med men utspridda 
i olika kapitel. Men då kopplingen mellan dessa är svag kan värdegrundsladdningen minska 
då skolans värdegrund säger att förståelse för andra kulturer skall skapas hos eleven. 
 
Att läroböckerna lägger fokus på ett fenomen åt gången kan vara anledningen till varför det i 
texterna i undersökningen sker få jämförelser mellan den beskrivna kulturen och andra 
samtida. Detta ger konsekvenser ut ett värdegrundsperspektiv då undervisningen skall främja 
elevens förståelse för andra kulturer. För som Göran Linde menar kan de egna idealen inte bli 
tydliga utan den relief som en jämförelse med andra kulturer kan ge.232 
 
 
* Hur förklaras och motiveras den historiska periodens betydelse? 
 
I texterna om Sveriges industrialisering är motiveringarna något fler än i texterna om 
upptäckternas tid. Detta kan dock bero på närheten i tiden för det undersökta området. 
Överlag kan det sägas att i båda de undersökta områdena är det i liten grad som de motiveras 
och deras betydelse poängteras. Läroböckerna låter fakta tala för sig själv i de flesta frågor. 
Detta ger visserligen eleven fria händer att själv finna förklaringar och motiveringar men ökar 
också risken för att detta kanske uteblir. För är det inte så att om man vill utveckla 
värdegrundens dygder hos eleven måste denna känna sig motiverad att ta dessa till sig? 
 
 
* I vilken grad är läromedlen självkritiska? 
 
I den här frågan finns det en skillnad mellan de undersökta områdena. Läroböckerna är i 
högre grad mer benägna att ifrågasätta och nyansera historiska tolkningar i avsnittet 
Upptäckternas tid. Detta kan bero på att i detta kapitel fokuserar på just de olika upptäckterna 
och att synen på dessa omtolkats och att det därigenom får stort genomslag. Denna skillnad 
mellan framställningen av de historiska perioderna kan bero på att upptäckternas tid ligger 
längre bort i tiden och att synen på denna därmed haft större möjlighet att omtolkas och 
nyanseras. Källmaterialets mängd och tillförlitlighet kan också vara mindre från denna period 
och därmed sätta spår hur säkra läroböckerna är i sina framställningar. Här märks det alltså en 
skillnad i de undersökta historiska periodernas värdegrundsladdning där upptäckternas tid har 
                                                           
232 Linde Göran (red), Värdegrund och svensk etnicitet, Lund: Studentlitteratur 2001, s13 
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en större sådan. För har inte historiska tolkningar som presenteras på ett kritiskt sätt högre 
värdegrundsladdning då det skapar större möjlighet hos eleven att bilda sig ett personligt 
förhållningssätt till historien? 
 
 
*På vilket sätt uppmanas eleven att reflektera över textens innehåll och att göra 
personliga ställningstaganden? 
 
De flesta frågor som ställs till texterna är rena faktafrågor. En liten del av dessa frågor har 
öppna svar. En ännu mindre andel frågor uppmanar eleven till ett personligt 
ställningstagande. Kan det inte vara så att de två senare formerna av frågor är av vikt för att 
utveckla och förmedla den empati och den förståelse som ingår i skolans värdegrund? I detta 
skiljer sig framställningen av de två undersökta tidsperioderna inte åt då de i ungefär lika liten 
grad stimulerar eleven till personliga ställningstaganden. 
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8.1 Analys 
 
Sammanfattningen ovan visar på att utifrån de frågor som ställts till texterna har resultatet 
överlag varit dåligt. Med ett dålig resultat menas att värdegrundsladdningen i 
lärobokstexterna varit liten och outvecklad dvs. att många möjligheter att förmedla 
värdegrunden till eleven försummats. I undersökningen finns skäl att konstatera att 
läroböckerna inte förmedlar skolans värdegrund i en önskvärd omfattning. Det demokratiska 
förhållningssätt som skall genomsyra all verksamhet och alla miljöer i skolan är det svårt att 
finna i de undersökta texterna. I viss mån blir resultatet dock gott för läroböckernas förmåga 
att förmedla och utveckla empati hos eleven. Det bör dock poängteras att om hela läromedlen 
studerats skulle resultatet ha kunnat blivit ett annat. Uppdelningen av kapitlen utifrån olika 
teman gör att samhällen och händelser som har kopplingar till varandra beskrivs under olika 
avsnitt i läroböckerna. Därmed skulle en helhetsstudie av läroböckerna utifrån denna uppsats 
metod kunnat ge ett annat resultat. Frågan man kan ställa sig är dock om inte 
värdegrundsladdningen blir vagare med en sådan uppdelning? Bör inte de enskilda kapitlen 
vara representativa för hela läroböckers värdegrundsförmedling? 
 
De punkter där resultaten kan uppfattas ha varit goda är, under Sveriges industrialisering, det 
personliga mötet samt kvinnornas situation. De kan betecknas som goda med förbehållet att 
det resultatet förlorar något på att det i det personliga mötet främst är män som eleven möter 
och i det andra att kvinnor är klart underrepresenterade på bilder och illustrationer. För 
Upptäckternas tids del är det självkritiken som kan bedömas varit god. Detta betyder att det 
blivit ett mycket magert resultat utifrån antagandet att värdegrunden bör avspeglas i 
läroböckernas enskilda texter. Man kan då fråga sig om detta kan bero på att uppsatsens 
modell för att mäta värdegrundsladdningen i texterna varit otillräcklig eller om det är så att 
läroböckerna helt enkelt är dåliga på att förmedla skolans värdegrund? Kan det vara så att 
läroböckerna nästan uteslutande lägger uppgiften att förmedla värdegrunden på läraren? 
 
Vilka tendenser går det då att urskilja i det undersökta materialet? För det första går det att 
konstatera att läroböckernas beskrivning av de två undersökta avsnitten skiljer sig åt. Detta får 
som konsekvens att texternas värdegrundsladdning därmed är varierande. Några skäl till vad 
detta kan bero på går att urskilja i undersökningen. Selanders konstaterande i 
Lärobokskunskap att läroboken ofta är en särskild text tillrättalagd för just undervisning. Han 
menar vidare att läroböckerna lätt blir faktapresenterande. Hans konstaterande harmoniserar 
med vad som framkommit i denna uppsats. Till att börja med intar läroböckerna mer en 
berättande- och fakta- presenterande roll än en värderande och värdegrundsförmedlande. I de 
flesta beskrivningar av dåtida människor behandlas dessa som objekt och inte som subjekt. 
Människor beskrivs i stor utsträckning för var de uträttade och ej för vad de tyckte och tänkte. 
Kan detta inte motverka värdegrundens mål att utveckla elevernas empatiska förmåga? 
 
Denna hållning att ta rollen som förmedlare av fakta märks också under avsnitt 7.1.3 och 
7.2.3 genom att läroböckerna inte låter de båda könen tala till läsaren genom citat och 
avbildningar i samma utsträckning. En anledning är också att läroböckerna i sina 
framställningar tenderar att fokuserar på några få problem. Detta märks exempelvis i fallet 
med Upptäckternas tid av att det som beskrivs av läroböckerna är just upptäckterna och i liten 
grad de samhällen som gav upphov till dessa färder. I fallet med Sveriges industrialisering är 
det en något mer komplex bild som ges där även sociala faktorer beskrivs vid sidan av 
exempelvis ekonomiska, dock visar undersökningen att läroböckerna där gör få jämförelser 
med andra länder och kulturer och att de fokuserar på få parter i den historiska perioden. 
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Detta att fokusera framställningen på få fenomen och på parter som står i direkt opposition till 
varandra är genomgående för läromedlen. Exempel på detta är att i avsnitt 7.1.1 om Sveriges 
industrialisering är det de framgångsrika köpmännen och uppfinnarna mot arbetarna och att i 
avsnitt 7.2.1 om Upptäckternas tid är det upptäckare och de folk de lade under sig som 
behandlas. Frågan man kan ställa sig är om inte värdegrundsladdningen i läroböckernas texter 
skulle öka om de var mer nyanserade i sina beskrivningar? Kan läromedlen verkligen skapa 
en demokratisk hållning hos eleven under dessa förhållanden? 
 
Tingsten menar i sin bok Gud och fosterlandet att den propaganda som tidigare bedrivits i 
läroböckerna var på väg bort. Inget i denna undersökning motsäger hans resultat. Det är 
snarare en antydan till att framhäva demokratiska värderingar som märks i 
undersökningsmaterialet. Slaveriet beskrivs som något mycket illa och de fattiga arbetarnas 
situation belyses utförligt. Kan dock inte den möda läroböckerna lägger ner på att framhäva 
svenska 1800-tals uppfinnare och värdet av deras uppfinningar uppfattas som en kvarleva av 
att försöka framhäva det svenska? 
 
Ett resultat av Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker var att många 
läromedelsförfattare haft svårt att bryta med ärvda stereotyper. Detta styrks av denna 
undersökning om man ser till hur könen illustreras i läroböckerna, där ju kvinnorna är klart 
underrepresenterade. Utifrån skolans värdegrund att hävda jämlikheten bör man då inte kunna 
ställa som krav på läroböckerna att de i lika omfattning illustrerar och beskrivet män och 
kvinnors situation? 
 
 
8.2 För läraren  
 
Selander poängterar vikten av att läraren analyserar innehållet i de läroböcker denna använder 
i sin undervisning.233 Detta styrks av resultatet i denna undersökning som visar att olika 
historiska områden behandlas av läroböckerna på olika sätt ur värdegrundssynpunkt och att 
dessa därmed får varierande värdegrundsladdning. Där läroboken intar en neutral 
faktaförmedlande roll är det lärarens uppgift att gå in och öka värdegrundsladdningen. Denna 
insats som läraren bör göra varierar från olika historiska områden. 
 
Förslag på kompletteringar för att höja värdegrundsladdningen är bredvidläsning som skapar 
möjlighet till empati och förståelse för den historiske personen. Det personliga 
ställningstagandet bör ej glömmas bort i elevens möte med de historiska texterna. Eleven bör i 
stor grad fås att ständigt analysera och reflektera utifrån de lästa texterna för att utveckla ett 
individuellt förhållningssätt till historien och därigenom kunna ta till sig värdegrunden. 
 
Läraren bör också hjälpa eleven att tolka de lästa texterna utifrån en demokratisk synvinkel. 
Även ett demokratiskt arbetssätt är att rekommendera. Allt detta för att förmedla skolans 
grundläggande värderingar och öka värdegrundsladdningen i läroböckernas texter.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
233 Julkunen Marja-Liisa & Staffan Selander & Mauri Åhlberg, Research on texts at school, Joensuu 1991, s40 
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Nya frågor som väckts: 
 
Under undersökningens gång har jag märkt att rena fakta skiljer sig mellan de olika 
läromedlen. En undersökning av dessa skillnader skulle vara ett intressant projekt. 
 
Den här studien har sett till hur värdegrunden förmedlas av läroböcker i enskilda kapitel. En 
vidareutveckling av detta arbete vore att se till hela läroböcker och framförallt att studera i 
vilken omfattning eleven uppfattar och erövrar värdegrunden genom läroböckerna.
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