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Sammanfattning 

Uppsatsen placerar det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande i det 

sociologiska studiet av aktörskap och undersöker om förändring och kontinuitet i ett 

urval av historieläroböcker beskrivs på ett sätt som har potential till att utveckla elevers 

historiemedvetande. Historiemedvetandets funktion är att orientera en i det praktiska 

livet och definieras i uppsatsen som en underförmåga till egenmakten, som definieras 

som uppfattningen om ens handlingsutrymme.  

Det är en kvalitativ textanalys som utförs med en hermeneutisk tolkande ansats. Genom 

en operationalisering av en läroprocess i vilken historiemedvetandet utvecklas 

analyseras ett urval av läroböcker. I den undersökta läroprocessen förstås 

historiemedvetande som basen för förståelse av kontinuitet, förlopp och händelser, samt 

av hur förändring sker. Tre dimensioner vägleder analysen: Historieskapa(n)de 

människor, Genealogiskt och genetiskt perspektiv samt Öppenhet. Resultatet visar att 

det finns en variation av uttryck som har potential att kunna stimulera utvecklandet av 

historiemedvetandet, men att förhållandet mellan kriterierna som bör uppfyllas 

innehåller motsägelser. Den kritiska hållningen, som står med i syftesbeskrivningen för 

ämnet och är en komponent i förmågornas utveckling, försvåras av att händelser inte är 

tillräckligt redogjorda för och att slutsatserna av historien redan är dragna. Slutsatser 

som dras är att historieläroböckernas har störst potential till att orientera läsaren i 

demokratifrågor. 
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Inledning 

När en diskussion avslutas med konstaterandet att ”så är det bara”, eller ”det kommer att 

förändras av sig självt i sinom tid”, tänker jag på det som antropologen Margaret Mead vid 

något tillfälle påstås ha sagt om förändring: 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed it is 

the only thing that ever has (Margaret Mead).  

De förstnämnda konstaterandena skvallrar om ett deterministiskt, evolutionärt synsätt på 

historien som utesluter människor i skapelsen av den, och är den raka motsatsen till Meads 

påstående där människor istället får huvudrollen i historieskapandet.  

Det väcker frågor om vad det är som påverkar hur man resonerar kring förändring och 

historia, och om det påverkar hur man agerar idag. Vad har skolan för roll i det, och vad vill 

man egentligen uppnå med skolundervisningen?  

I skolverkets rapport Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och 

kontrovershantering (2010) söker författarna att besvara vilken sorts medborgare den svenska 

skolan skapar. Den placeras i det politiska socialisations-forskningsfältet som studerar vilket 

politiskt beteende som skolan bidrar till. Skolans roll i elevers politiska och moraliska 

utveckling sätts under lupp, med kommunikationen i klassrummet i fokus. De frågor som 

ställs i denna uppsats är i samma genre, men svaren eftersöks i läroboken. 

Inom historieämnet berättas historier för oss om hur världen sett ut och förändrats till vad den 

är idag, därför är ämnets läroböcker intressanta objekt i studiet av hur kunskap organiseras i 

samhället. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utforska det historiedidaktiska begreppet 

historiemedvetande i ett sociologiskt sammanhang med utgångspunkt i förmågans praktiska 

funktion, så som den definieras av Jörn Rüsen (1988: 26): historiemedvetandet orienterar en i 

det praktiska livet. Mer precist är syftet med denna uppsats att kvalitativt undersöka om 

förändring och kontinuitet, i utvalda historieläroböcker som används i undervisning på 

gymnasienivå, beskrivs på ett sätt som har potential till att utveckla elevers 
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historiemedvetande. Syftet är även att kvalitativt undersöka och analysera vilka relationer och 

motsättningar som finns mellan dimensionerna i operationaliseringen och de teman som 

urvalet består av. De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

1. Beskrivs förändring och kontinuitet i urvalet på ett sätt som har potential att utveckla 

elevers historiemedvetande? 

2. Vilka relationer och motsättningar finns mellan de dimensioner och teman som 

analyseras? 

Sociologisk kontext 

Uppsatsens disciplinära hemvist är sociologin, begrepp lånas från främst historiedidaktiken 

och kan tyckas ligga utanför sociologens intresseområde, empirin likaså. Men det finns flera 

anledningar för en sociolog att studera läroböcker och historiemedvetande.  

Skolundervisningen har tre funktioner, den mest självklara är att överföra kunskap, i detta fall 

kunskap om vad som skett i historien samt praktiska kunskaper – som att läsa, skriva, räkna, 

argumentera och analysera till exempel. Den andra funktionen är att bedöma och sortera 

elever inför vidare utbildning och arbetsmarknaden (Brint, 2006: 98-100, 163). Slutligen 

socialiseras elever i skolan – beteendemässigt, moraliskt och kulturellt (Brint, 2006: 133). 

Läroböcker är uttryck för hur samhället organiserar kunskap och utgör en del av 

socialiseringen, där syns vad som bedöms vara värt att läras ut, och målen med 

undervisningen uttrycks i styrdokument, som läroplaner, men även i läroböcker (Brint, 2006).  

För det andra har begreppet historiemedvetande en plats i det sociologiska studiet av 

aktörskap. Anthony Giddens definierar historicitet som the use of history to make history 

(Giddens, 1991: 243). Begreppet bär likheter med det historiedidaktiska begreppet 

historiemedvetande och involverar förståelsen av historia och användandet av den inte bara 

för att tolka det förflutna, utan även för att förstå nuet och påverka framtiden. Hur människor 

agerar påverkas av den förståelsen och de förväntningar som skapas av historien, och det är 

just utvecklingen av denna funktion av historieundervisningen som ska undersökas i 

uppsatsen (Giddens, 1984: 55; Jensen, 1997: 66-67). Handlande aktörer är en av sociologins 

främsta beståndsdelar, och hur dessa potentiellt kan påverkas av just historieläroboken är 

uppsatsens fråga. I denna uppsats görs den teoretiska kopplingen till historielärobokens 

potentiella samhällspåverkan, det vill säga konsekvens för elevernas handlande då de 

orienteras i livet av historiemedvetandet, via begreppet empowerment. 
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Empowerment – egenmakt  

Begreppet empowerment har sina rötter i USA, där det efter år 1975 nådde en stor spridning. 

Det översätts inte oproblematiskt till svenska, men tolkas ändå ofta som egenmakt, eller 

självbestämmande (för diskussion se Trädgårdh, 2000). För enkelhetens skull refereras 

hädanefter empowerment till som egenmakt, och inte självbestämmande, för att inte tappa 

maktaspekten i översättningen. Begreppet används i såväl politiska som terapeutiska 

sammanhang. Medvetandehöjande är centralt för begreppet och har denna dubbeltydiga 

betydelse, innebärande politiskt medvetande eller självmedvetenhet (Trädgårdh, 2000). 

Feminismens användning av egenmakt berör båda planen, där det förhöjda medvetandet leder 

till handlande som är politiskt och syftar till att förändra samhället (Trädgårdh, 2000).  

Egenmakt har sin grund i maktbegreppet, och dess betydelse är beroende av hur makt förstås 

(Rowlands, 1997). Dess konventionella betydelse är begränsad till den institutionella sfären, 

och handlar då om att få tillgång till beslutsprocesser. Inom utbildningssammanhang används 

egenmakt ofta i argumenteringen för inkluderandet av fler perspektiv i skolundervisningen. 

Man menar att kvinno- och minoritetsperspektiv bör finnas representerade, och att dessa 

grupper på så vis kan nå egenmakt (Sleeter, 1991). Utifrån Ashcrofts (1987: 145) vida 

definition av begreppet som  

bringing in to state of belief one's ability / capability to act with effect 

antas här att egenmakt genom skolundervisningen kan förstås utan detta fokus på 

multikulturell undervisning, vilket alltså inte utgör en del av förståelsen av egenmakt som 

uppsatsen bygger på. McLaren (1989: 186) definierar egenmakt som  

the process through which students learn to critically appropriate knowledge existing outside their 

immediate experience in order to broaden their understanding of themselves, the world, and the 

possibilities for transforming the taken-for-granted assumptions about the way we live 

Den kunskap som elever får genom historieundervisningen utgör en del av det som existerar 

utanför deras direkta erfarenhet, som McLaren skriver, och breddar förståelsen för dem själva, 

världen och möjligheten att förändra sådant som tas för givet, här understryks den kritiska 

hållningen. Egenmakt definieras i denna uppsats, utifrån den feministiska förståelsen av 

egenmakt. I den tolkningen förstås makt ur ett vidare perspektiv och innefattar som nämnts en 

medvetandenivå, den bygger till stor del på Foucaults maktanalys (Rowlands, 1997: 12-14).  

Foucault ser makt som något som utövas över andra, eller som motstånd till maktutövning 

(Foucault, 1982; Rowlands, 1997: 12-13). Rowlands (1997), bland andra, gör en justering av 
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hans teoretisering för att inkludera en annan typ av makt, det handlar om en transformativ 

makt - makten att (power to), och en makt som kommer från insidan (Rowlands, 1997: 14). 

Egenmakt byggs upp genom processer som gör att människor ser sig själva som kapabla och 

med rätt att ta utrymme och att ha inflytande –  den makten kommer från insidan (Rowlands, 

1995: 102-103). Processen av skapandet av egenmakt handlar om att skapa förståelse för den 

situation man lever i, genom denna förståelse minskar steget till att själv försöka förändra den 

(Rowlands, 1995: 103). 

Egenmakt definieras här som uppfattningen om ens handlingsutrymme. Processen av 

vidgandet av egenmakt, såsom den beskrivs av Rowlands (1995) och McLaren (1989) är 

sammanbunden med utvecklingen av historiemedvetandet. Det som antas är att denna 

förmåga påverkas av hur förändring och historiska processer beskrivs i läroböcker. För att 

återkoppla till inledningen – om historien beskrivs utan människors inblandning är det svårt 

att se sin egen roll i skapandet av den, och det kan verka som att saker och ting förändras av 

sig själva och att utvecklingen är förutbestämd. 

Varför historia? 

Historiskt har undervisningen av humanistiska ämnen, i vars gren historieämnet ingår, varit 

reserverat för aristokratin i väst, med syftet att de skulle lära sig att styra och regera (Brint, 

2006: 103). Studiet av humanistiska ämnen ansågs vara utvecklande för människan, under 

moderniseringen har strävan mot en mänsklighet med ett utvecklat medvetande spridits till att 

inkludera även de som inte förväntas styra ett land, och utbildningen kan sägas ha 

demokratiseras (Brint, 2006: 103; Nussbaum, 1997). 

Nussbaum tillhör den filosofiska disciplinen och bygger på idéer från Sokrates, Aristoteles, 

Seneca och stoikernas idéer om utbildning. Hon teoretiserar inom den amerikanska college 

kontexten kring frågan vilken typ av medborgare dessa institutioner försöker skapa, och hur 

väl de lyckas med det (Nussbaum, 1997: 2). Hon menar att i olikhet från alla andra nationer 

strävar man i USA efter att högre utbildning ska bidra till förberedelse inför medborgarskapet, 

och inte enbart inför en karriär. Man vill bygga en demokratisk kultur som är eftertänksam 

(deliberative) och reflekterande (reflective), och menar att detta krävs om våra gemensamma 

mänskliga problem ska kunna bemötas konstruktivt (Nussbaum, 1997: 294). Sambandet 

mellan utbildning och medborgarskap står att finna hos Nussbaum, frågan som ställs är vilken 

sorts medborgarskap som förespråkas. Nussbaum argumenterar för inkluderingen av andra 

perspektiv i humanistiska studier, att man börjar ifrågasätta att det bara finns ett sätt att se på 
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världen, vilket är samma poäng som görs av de som argumenterar för egenmakt genom 

multikulturell utbildning, resonemanget vidareutvecklas i Tidigare forskning (Merelman, 

1993; Nussbaum, 1997; Sleeter, 1991).   

Jörn Rüsen skriver att när rationaliseringen av skolan tog plats på sjuttiotalet blev 

historieämnet tvunget att legitimera sin plats i läroplanen, historieämnets roll som det ämne 

som formar eleverna till att leva civiliserat i det moderna samhället hade tagits över av 

samhällskunskapen. I denna legitimeringsprocess omformulerades historieämnets syfte till 

fördel för politiska kvalifikationer. Då utvecklades begreppet historiemedvetande för att 

besvara frågan om vad historieämnets specifika funktion är i skolan, vilket alltså är den 

färdighet som utvecklas genom historieämnet (Rüsen, 1988: 19-23). Historiemedvetandets 

funktion är att orientera i det praktiska livet i tiden. Det innebär att det orienterar i det som 

pågår i nuet, de förändringar som sker i världen och med en själv (Rüsen, 1988: 26). 

Historieämnet hamnade alltså i konflikt med samhällsvetenskapen och instrumentaliserades 

för att behålla en plats i läroplanen. Rüsen uttrycker det som att fokus förflyttades från 

självaste undervisningen av historisk kunskap till strävan efter att uppnå förmågan 

historiemedvetande (Rüsen, 1988: 21-23). Problemet med instrumentaliseringen av ämnet är 

att det kan ha skett på bekostnad av inlärningen av annan historisk kunskap som tappar i 

relevans vilket resulterar i att den inte synliggörs, och att ämnet vinklas till att kunna ge 

specifika förmågor. Även om processen skedde i en tysk kontext, har begreppet samma 

funktion i Sverige och det är möjligt att konflikten kunskap/förmåga finns även i här. Frågan 

är om det finns uttryck för det i kurs- och ämnesplanerna?  

Kurs- och ämnesplaner 

I de styrdokument som specifikt gäller historieämnet står det tydligt vad syftet med att läsa 

historia är. I fjol ersattes läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 av Gy11, och med 

den även ämnesplanen för ämnet historia, som innan skiftet hette kursplan (Skolverket). 

Historieämnet har flera syften, bland annat att elever ska få förutsättningar att få historiska 

kunskaper, lära sig om den historiska utvecklingen samt få insikter om det egna och andras 

kulturarv (Lpf 94, kursplan för Historia A). Av relevans för denna uppsats är vilken plats och 

betydelse begreppet historiemedvetande har i kurs- och ämnesplanerna, eftersom båda berör 

uppsatsens urval. I syftesbeskrivningen tillhörande den gamla ämnesplanen står det att läsa att 

elevens handlingsberedskap inför framtiden gynnas genom en historisk medvetenhet, samt att 

medborgarrollen och grunden för demokratin stärks av att värden som hänsyn, solidaritet och 
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tolerans stärks genom historia (Lpf 94, kursplan för Historia A). Handlingsberedskap kan 

översättas till historiemedvetandets orienterande funktion, där värderingar ingår som 

identitetsskapande, vilka färgar framtida handlingar. Det vill säga att historiemedvetandets 

utveckling har en plats i denna syftesbeskrivning. Det kritiska tänkandet understryks som ett 

redskap för att förstå och förklara samhället. Vidare under Mål att sträva mot, står 

historiemedvetandets fördjupande uttryckligen med, samt förmågan att tillämpa perspektiv 

från historieämnet på andra ämnen (Lpf 94, kursplan för Historia A). Den kurs tillhörande Lpf 

94 som är relevant för denna uppsats är Historia A, vilken bygger på grundskolans kurs. 

I ämnesplanen tillhörande Gy11 är historiemedvetandet än mer explicit uttryckt i både syfte 

och mål, det ligger större tyngd på förmågans utveckling. Redan i syftets första stycket står 

Undervisningen i historia ska syfta till att elever breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse 

av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar 

om framtiden (Gy11, ämnesplan för Historia 1b).  

Vidare understryks användningen av historia för att utveckla nutidsförståelse och förmågan att 

orientera sig inför framtiden. Där står även nämnt att förändringsprocesser ska kunna 

analyseras ur olika perspektiv och att människors delaktighet i samhällsförändringar ska 

kunna förklaras (Gy11, ämnesplan för Historia 1b). Nytt i den senare ämnesplanen är det som 

står som centralt innehåll i kursen. I kursplanen till Historia A är de centrala skeendena som 

ska ingå i kursen ospecificerade, medan det i  ämnesplanen till Historia 1b, vilken är den 

motsvarande kursen i den nya läroplanen, betonas att industrialiseringen och 

demokratiseringen i Sverige och globalt ska behandlas. Bland andra viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser nämns bland annat migration och jämställdhet (Gy11, 

ämnesplan för Historia 1b; Lpf 94, kursplan för Historia A). Organiseringen av kunskap har 

omformulerats och samtidigt som fokus på  historiemedvetande förstärkts, har styrningen av 

urvalet stärkts. Det borde få konsekvenser för både lärobokens och undervisningens 

utformning – det problematiska är att det kan ske på bekostnad av andra historiska kunskaper. 

En observation är att det som explicit uttrycks i den tidigare kursplanen som medborgarroll 

och stärkt demokrati, utan ett specifikt kunskapsinnehåll men genom stärkandet av vissa 

värden – i den nya ämnesplanen implicit uttrycks utan nämnandet av medborgarroll, genom 

bestämmandet av vad som ska ingå i den. En jämförelse ingår inte i denna uppsats syfte, men 

vilka värden som uttrycks i materialet tolkas i analysen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet historiemedvetande 

För att bidra till förståelsen av den tidigare forskningen och uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter ges här en kortfattad redogörelse för vad dess huvudbegrepp betyder. 

Begreppet hör hemma i den historiedidaktiska disciplinen och utvecklades år 1979 av den 

tyske didaktikern Karl-Ernst Jeismann (Jeismann, 1979; Karlsson, 2009: 48). Den definition 

som då myntades, och ännu är den övergripande, är historiemedvetande som relationen 

mellan tolkningen av det förflutna, förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden 

(Ammert, 2008; Karlsson, 2009; Rüsen, 1988). Karlsson (2009: 49) beskriver 

historiemedvetandet som 

den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska 

erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling. 

Jörn Rüsen uttrycker dess funktion än tydligare: 

It is the function of historical consciousness to orientate practical life in time, i.e. giving an 

orientation in the actual course of time, in the change of time, in the alteration of one's world and of 

oneself (Rüsen, 1988: 26).   

Här förstärks betydelsen av historiemedvetandets orienterande funktion i människors 

praktiska liv. Våra förväntningar på framtiden påverkas av hur vi förstår historien och vår 

egen tid, och påverkar i sin tur det handlingsutrymme vi anser oss ha (Nordgren, 2006: 15). 

Historiedidaktikern Bernard Eric Jensen menar att historiemedvetandet bidrar till att 

människor agerar som aktiva samhällsmedborgare, vilket också är den poäng som denna 

uppsats söker att göra (Karlsson, 2009: 48). Baserat på ovannämnda konstateranden, tolkas 

det som att historiemedvetandet har en påverkan på hur/om människor handlar. 

Det är på medvetandenivån och uppfattningen om handlingsutrymme som 

historiemedvetandets orienterande funktion teoretiskt sammanfaller med egenmakt; om 

människor blir medvetna om hur förändring sker, genom kunskap om historiska processer, 

och uppfattningen om det egna handlingsutrymmet vidgas, antas sannolikheten vara större att 

de engagerar sig i samhället, vilket går i linje med Jensens påstående. 

Historiemedvetande är inte en färdighet vi lär oss i skolan, alla människor har förmågan att 

reflektera över det förflutna och i olika mån införliva det i förståelsen för nuet och 
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förväntningarna på framtiden (Karlsson, 2009; Nordgren, 2006). Däremot har det potential att 

utvecklas genom processer som kan ta plats i skolan (Ammert, 2008; Nordgren, 2006; Rüsen, 

1988). Uttryckt i en mening handlar utvecklandet av historiemedvetandet om 

medvetandegörandet av att människan är både historieskapad och historieskapande (Karlsson, 

2009: 55). Denna förmåga kan inte studeras i sig själv, men den kommer till uttryck i olika 

läroprocesser genom vilka människors historiemedvetande utvecklas, vilka kan 

operationaliseras och undersökas (Nordgren, 2006).  

Kritik har riktats mot begreppets operationaliserings- och mätsvårighet, vilket motiverar 

behovet av att testa det empiriskt, då det inte har gjorts i tillräcklig utsträckning (Ammert 

2008: 54; Karlsson, 2009: 51). Historiemedvetande som begrepp är relevant att undersökas då 

förmågan fastslås som mål i historieämnets syftesbeskrivning i både den nya ämnesplanen 

tillhörande läroplanen Gy11, gällande från och med juli 2011, och dess föregångare 

tillhörande Lpf 94 (Gy11, ämnesplan för Historia 1b; Lpf 94, kursplan för Historia A). 

Tidigare forskning 

Indelningen av avsnittet i två delar görs med avsikten att skilja mellan vad som kan kallas 

uppsatsens bakgrund och den forskning som mer handfast påverkat denna uppsats utförande 

och som den bygger vidare på. Den första delen syftar till att redovisa studier som visar på 

sambandet mellan historieundervisning och egenmakt eller aktörskap. Medan två 

historiedidaktiska avhandlingars bidrag till denna uppsats redovisas i den andra delen, 

tillsammans med de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats delar med dem. De är 

relevanta i egenskap av de är läroboksanalyser som söker efter uttryck som kan utveckla 

elevers historiemedvetande.  

Historia och egenmakt 

Richard M. Merelman, professor i statsvetenskap studerar möjligheten av undervisning i svart 

historia som en form av svart kulturell egenmakt, och relaterar alltså historieundervisning till 

egenmakt. Merelman (1993) menar att svarta amerikaner är en grupp med de förutsättningar 

och incitament som krävs för att organisera sig i en nationell rörelse, och frågar sig varför 

detta inte skett i större och starkare omfattning. För att uppnå en sådan organisation för 

svartas politiska och ekonomiska avancemang, föreslår Merelman (1993) en kulturell strategi, 

där skolan får en roll i att undervisa svart kultur på ett sätt som är ”empowering”, dvs leder till 

egenmakt, och argumenterar för multikulturell undervisning. Genom en fallstudie i 
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klassrumsmiljö kommer han fram till att lärarna sällan uppmärksammar maktrelationen 

mellan svarta och vita, vilket överförenklar historien. Lärarna berättar inte koherenta 

empiriskt sammansatta narrativ om den svarta erfarenheten, utan han menar att den historien 

hamnar i ett slags sociologiskt vakuum utan kausala samband, där saker och ting bara händer 

utan orsak och konsekvens. Lärarna presenterade historien på ett fragmenterat sätt, utan 

samband mellan fakta och känsla.  

Skillnaden mellan Nussbaum och Merelman är att den förstnämnda ställer sig kritisk till 

identitetspolitik, vilket förespråkas av Merelman som lägger stor vikt vid gruppidentitet. 

Nussbaum menar att fler perspektiv ökar förståelsen för varandra, vilket behövs i en värld där 

olika världsbilder allt oftare korsas (Merelman, 1993; Nussbaum, 1997). Historieämnet kan 

påstås följa Nussbaums linje, då det i ämnesplanen står att elever ska lära sig om olika 

kulturarv, bland annat det egna, men har inte det syfte som Merelman (1993) förespråkar. Den 

formulering av egenmakt som denna uppsats utgår från handlar enkelt uttryckt om förmågan 

att känna att man har rätten och kapaciteten att delta i samhället, och inte om att organisera 

elever i identitetsgrupper. De insikter som Merelman når som är av relevans för uppsatsen är 

således hur historieundervisning bör gå till, eller inte, för att stärka elevers egenmakt. För att 

historieundervisningen ska kunna leda till egenmakt måste den visa maktrelationer, kausala 

samband och sammanhängande narrativ (Merelman, 1993). Som förklarats ovan i 

Empowerment – egenmakt, kan begreppet användas utan detta fokus på en specifik grupp. 

Kent den Heyer (2003) undersöker aktörskap i historieundervisning som förklaringsmodell 

för social förändring. Han menar att studenter idag lär sig att se på social förändring som 

orsakat av starka individer, och att det synsättet leder till personlig förtvivlan, eftersom den 

påverkansmakt en individ har är begränsad. De stora utmaningar som vi möter idag är 

kollektiva, exempelvis fredssträvan, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Varken ”ikoniska 

individer” eller sociala rörelser och politiska, sociala och ekonomiska förutsättningar ger 

tillräcklig förklaring till den kapacitet människor har att påverka det sociala livet (den Heyer, 

2003). den Heyer (2003) problematiserar begreppet egenmakt och menar att det är ett liberalt 

perspektiv på förändring som bygger på individuella prestationer och inte syftar till att 

förändra rådande status, utan att få människor att delta i det som redan är samhället. Det 

förslag till förändringsperspektiv, istället för egenmakt, som han argumenterar för i artikeln, 

är ett aktörskap med fokus på en kollektiv kamp som syftar till att omdefiniera de villkor den 

sociala världen är ordnad efter, vilket han definierar som: 
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”historical agency” as a collectively asserted struggle over the terms, images, and ideals by which 

we arrange social and material life (den Heyer, 2003: 43).  

Ett problem med den Heyers påstående att egenmakt är ett liberalt perspektiv på aktörskap 

och förändring, och att det bör ersättas med ett kollektivt aktörskap, är att förutsättningen för 

det senare måste vara individuella aktörer. Snarare är det vilka aktörer som ges utrymme som 

är av vikt, vilket han också skriver i kritiken av att ”ikoniska individer” får förklara historiens 

gång. Så som egenmakt har definierats i denna uppsats finns inte denna konflikt mellan 

individen och kollektivet som aktörer, vad som menas med aktörer i denna uppsats förtydligas 

i operationaliseringen. 

Historiemedvetandet testat 

Kenneth Nordgren gör i sin avhandling Vems är historien? (2006) en analys av 

migrationshistoria i historieläroböcker, ur ett interkulturellt perspektiv. Ammert (2008) gör i 

avhandlingen Det osamtidigas samtidighet (2008) en explorativ studie där han testar 

begreppet historiemedvetande empiriskt på läroböcker som har använts under de senaste 

hundra åren. Båda görs med historiedidaktisk utgångspunkt.  

Narrativ kompetens: De operationaliserar begreppet på olika sätt och bidrar med olika 

utgångspunkter till denna uppsats. Det gemensamma för dem är att de kopplar 

historiemedvetandets utveckling till Jörn Rüsens begrepp narrativ kompetens. Rüsen (1988: 

28) skriver att historiemedvetandets kompetens är förmågan att skapa mening av det 

förflutna, det är detta som är den narrativa kompetensen. Den är ett led i utvecklandet av 

historiemedvetandet och kan definieras som förmågan att utföra historiemedvetandets mentala 

process (Rüsen, 1988). 

Mer specifikt innebär den narrativa kompetensen förmågan att för det första erfara/uppleva 

det förflutna genom att se tillbaka och förstå dess position i tiden och skilja den från nuet, för 

det andra att tolka fenomen i det passerade och via detta förstå det närvarande och forma 

förväntningar på framtiden, och för det tredje att via den tolkade upplevelsen av det förflutna, 

det vill säga av den historisk kunskapen förankrad i tidsdimensionerna orientera sig i sitt 

handlande och identitetsskapande (Nordgren, 2006: 183-186; Rüsen, 1988: 24-26; Rüsen, 

2005: 26-27). Med den narrativa kompetensens förmågor som bakgrund redogör Nordgren för 

hur en berättelse inte ska se ut för att kunna utveckla läsarens narrativa kompetens och 

följaktligen historiemedvetande. Det är vad han benämner en stängd berättelse; den redogör 

inte för de perspektiv den utgår ifrån, utan framstår som självklar, vilket gör det svårt för 
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eleven att ifrågasätta texten. Den följer en dold logik och utestänger eleven som historiskt 

subjekt, då bakgrund, motiv och handlingar inte redogörs för på ett begripligt sätt och olika 

drivkrafter inte är tydliga (Nordgren, 2006: 184-186). Det beskrivs som en text där händelser 

radas upp utan kontinuitet sinsemellan, en sådan text är svår att tolka och att vara kritisk mot. 

Den begränsar läsarens förståelse för vilka handlingsmöjligheter den har och är slutligen 

ogynnsam för historiemedvetandets utveckling. Han menar att berättelsen bör ge utrymme för 

olika perspektiv och visa på att historia är något som upptäcks, återupptäcks och omvärderas 

(Nordgren, 2006: 183-185). Nordgrens antimodell ligger till grund för operationaliseringen i 

denna uppsats. 

Läroprocesser: Ammert har formulerat tre läroprocesser genom vilka historiemedvetandet 

kan utvecklas, där historiemedvetandet beskrivs som grunden för  

1. identitetsbildning samt förståelse för den egna personen och kulturen, men också för 

andra kulturer och möten mellan kulturer, 

2. tolkningsram för hur människor agerar och de värden och principer som ligger bakom 

människors handlingar och 

3. basen för förståelse av kontinuitet, förlopp och händelser, samt av hur förändring sker 

(Ammert, 2008: 65-66).   

Av dessa tre läroprocesser är det den sistnämnda som ligger till grund för operationaliseringen 

i denna uppsats, den är teoretiskt sammanbunden med Rüsens begrepp narrativ kompetens 

och ligger nära den typen av historiebeskrivning som beskrivits vara gynnsam för 

utvecklandet av egenmakt (Ammert, 2008; 65-66). Processerna är inte helt ömsesidigt 

uteslutande, utan de tycks flyta in i varandra. För det första, 'hur människor agerar och de 

värden och principer som ligger bakom människors handlingar'  ligger även bakom 

'kontinuitet, förlopp, händelser och förändring'. Det gemensamma för de två sista kategorierna 

är alltså att de handlar om förståelsen av drivkrafter som för fram historien. I tillämpningen av 

den tredje kategorin i operationaliseringen inkluderas därför värden och principer då de kan 

förstås som drivkrafter bakom förändring och kontinuitet. 

Identitetsbildning kan förstås på olika sätt, det ena innefattar antaganden om 

elevsammansättningen likt det Nordgren gör då han i resultatet av sin avhandling konstaterar 

att det ur migrationshistorisk synpunkt inte finns någon identitetsbildande potential för elever 

med utomeuropeisk bakgrund i läroböckerna, den typen av antaganden görs inte i denna 

uppsats (Nordgren, 2006: 195). Ett annat sätt att se på det är att de värderingar som människor 
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lever efter har skapats över tid och kan tolkas som en del av deras identiteter och relateras till 

bland annat förståelsen av kontinuitet, som är en del av den tredje läroprocessen. 

Förmågans utveckling är således sammankopplad med och beroende av berättelsens form. För 

att kunna berätta en historia som uppfyller den sortens mening krävs att den historiska 

berättelsen drivs av tre principer formulerade av Rüsen (1988: 25-28), som av Karlsson 

(2009: 53) översatts till konkretion, kontinuitet och kontext. Konkretion innebär att 

berättelsen är relevant för mottagarens egna erfarenheter, kontinuitet i bemärkelsen att det 

finns en relation mellan tidsdimensionerna då nu och sedan, vilket är nödvändigt för att om 

människor hade känslan av genomgående osammanhängande förändring i deras liv skulle de 

tappa förmågan att agera konsekvent (Rüsen, 1988: 28). Med kontext menas att historien 

knyter an till ett större sammanhang som går utöver den egna upplevelsen. Detta innebär att 

en historisk berättelse måste följa dessa linjer för att mottagarens narrativa kompetens ska ha 

möjlighet att utvecklas, och därmed kunna ligga till grund för historiemedvetandets 

utveckling (Rüsen, 1988; Rüsen, 2005). En del av Ammerts analys görs utifrån denna 

läroprocess och nämnda principer, och denna uppsats likaså (Ammert, 2008: 141-143). 

Resultaten: I beskrivningen av migrationen som historisk process finner Nordgren att 

migrationens betydelse för den historiska processen inte tydliggörs, och att immigrationen till 

Sverige inte beskrivs på ett sätt som ger perspektiv på samtiden (Nordgren, 2006: 195, 199). 

Dessutom får stater ofta huvudrollen i migrationsprocessen, vilket gör att många system som 

inte är beroende av stater förbises, och att industrialiseringen får en oproportionerligt stor roll 

i förklaringen. Emigranternas roll synliggörs inte och som sagt visar resultatet att 

läroböckerna inte har någon identitetsskapande potential för elever med utomeuropeisk 

bakgrund (Nordgren, 2006: 195, 200-201). Ammerts studie består huvudsakligen av 

läroböcker använda på högstadiet, analysen av de böcker som tillhör 2000-talet, den 

tidsperiod som berör denna uppsats, visar att historien berättas med blixtbelysningar på 

händelser och påhittade historier, det händer att orsaker eller beskrivningar radas upp utan en 

diskussion om deras relation till varandra. Berättelserna är aktörssvaga, där de aktörer som 

dyker upp är de mest kända historiska gestalterna, kollektiva aktörer eller anonyma aktörer i 

de påhittade berättelserna. Det förekommer sällan starka individer som klarar sig själva 

(Ammert, 2008: 105-114). Baserat på analysen av gymnasieläroböcker, skriver Ammert att 

berättelserna ofta är passiva, att det framstår som att situationer bara uppstår och att historien 

ibland framställs som lagbunden, vilket kan motverka historiemedvetandet (Ammert, 2008: 

150). Både människornas och strukturernas påverkan är vaga. Den kritiska hållningen, som är 
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av vikt för utvecklandet av historiemedvetandet, är begränsad till vissa delar av böckerna 

(Ammert, 2008: 159-163, Nordgren, 2006). Ammert hittar endast få exempel där de tre 

principerna kontinuitet/konkretion/kontext finns med i en och samma berättelse (Ammert, 

2008: 142). 

Mitt bidrag: Denna uppsats bygger vidare på Ammerts analys av läroböcker, men uförs 

enbart på gymnasieläroböcker. I denna uppsats vidareutvecklas förutsättningar för den 

läroprocess som ska undersökas. Operationaliseringen görs med större precision och ett 

starkare aktörsperspektiv. Max Weber menade att för att en handling ska få mening måste den 

tolkas utifrån det subjektiva motiv som ligger bakom den och det meningssammanhang som 

den utförs i, vilket han menar bör vara den sociologiska metoden. Intentionerna eller 

innebörden kan tolkas i både individuella och kollektiva aktörers handlingar (Weber, 1983: 4-

7). Det är genom tolkningen av människors handlingar som mening skapas, därför är 

framställningen av aktörers motiv och sammanhang av vikt för den narrativa kompetensen 

och historiemedvetandet. Weber menade även att sociologen och historikern gör ett 

värdeomdöme i sitt val av vad som ska studeras, och definierar vilka värden som är viktiga. 

Baserat på det definierar forskaren värdereferenser, tillfällen i historien då det värde som ska 

studeras uttryckts (Aron, 1974: 195-196). Detta kan relateras till principen konkretion som 

syftar till att anknyta till elevens erfarenhet, och användas som ett verktyg i analysen för att 

undersöka vilka värdeomdömen som anses vara viktiga att förmedla idag och uttrycks i 

konkretionen i urvalet. 

Ammert utgår ifrån att eleverna genom historieundervisningen kan orienteras i tid, medan 

denna uppsats fokus ligger på orientering i ens handlingar, vilket är av större sociologiskt 

intresse (Ammert, 2008:15; Nordgren, 2006: 36; Rüsen, 1988: 30). Genom den  teoretiska 

kopplingen till egenmakt förstärks handlingsorienteringen, vilket också färgar 

operationaliseringen, och är uppsatsens bidrag till forskningen om aktörskap. 

Sammanfattning av teori 

För att sammanfatta den teoretiska grunden som uppsatsen bygger på kan man tänka sig en 

pyramid som är upp- och nedvänd och de olika begrepp som hittills gåtts igenom som dess 

byggstenar. I det översta, bredaste lagret finns förmågan egenmakt, vilken byggs upp av olika 

byggstenar, den ena är historiemedvetandet, som ligger i nästa lager. Historiemedvetandet 

utvecklas genom olika läroprocesser, varav en undersöks i denna uppsats, och bygger upp en 

del av nästa, smalare lager av stenar. Den kan sammanfattas som förståelse för hur förändring 
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sker, vilka drivkrafter som ligger bakom och sammanhang som den sker i samt kontinuitet. 

Denna läroprocess hänger samman med och byggs upp av den narrativa kompetensen, vilken 

handlar om att skapa mening av det förflutna. För att den narrativa kompetensens förmågor 

ska kunna stimuleras av en berättelse måste den vara öppen för det (motsats till stängd 

berättelse i Nordgrens (2006) bemärkelse). Dessutom måste berättelsen drivas av de tre 

principerna konkretion, kontinuitet och kontext, för att den narrativa kompetensen ska kunna 

utvecklas. Handlingar får mening genom att de tolkas utifrån aktörers subjektiva intentioner, 

och de sammanhang de sker i. Härifrån tar operationaliseringen avstamp. 

Metod 

I denna uppsats används metoden kvalitativ textanalys. Analysen är en mottagarorienterad 

tolkning, vilket innebär att det en tolkning av vilken betydelse texten har för de tänkta 

mottagarna (Bergström & Boréus, 2000: 25-31). Analysen görs utifrån vissa grundläggande 

antaganden om mottagarens förförståelse, här att det är en gymnasieelev med 

grundskoleutbildning som bor i Sverige (Bergström & Boréus, 2000: 33). Samtidigt tar 

tolkningen sin utgångspunkt i avsändarnas förmodade syfte med läroböckerna, vilket uttrycks 

i ämnesplanerna.  

För att besvara frågeställningarna har textanalytiska verktyg konstruerats utifrån den 

teoretiska bakgrunden. Uppsatsens validitet är beroende av dessas lämplighet för de ställda 

frågorna (Bergström & Boréus, 2000: 35). Genom att analysverktygen härleds ur teorin och 

tidigare forskning förstärks validiteten, men eftersom det är en tolkning av hur texten 

påverkar andra som inte har tillfrågats, går det att ifrågasätta resultatens giltighet. Eftersom 

tidigare forskning, som har redogjorts för i uppsatsen, gör antagandet att det går att undersöka 

huruvida en text kan stimulera en förmåga, utan att prata med dess mottagare, antas här 

detsamma.  

Även om det är en tolkande analys eftersträvas reliabilitet, det vill säga att undersökningen 

utförs med noggrannhet och genomskinlighet. Intersubjektiviteten är en del av reliabiliteten, 

genom att analysverktygens form tydligt redogörs för görs det möjligt för någon annan att 

replikera studien och nå samma resultat. Avgörande för intersubjektiviteten är även att 
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relevanta citat som ligger till grund för tolkningen redovisas, vilket görs i resultatet 

(Bergström & Boréus, 2000: 37). 

Analysverktygen har skapats med hänsyn till att det är en kvalitativ studie som eftersträvar att 

undersöka hur förändring och kontinuitet kan förstås i urvalet, utan anspråk på att vara 

generaliserbar, eller en strävan efter att göra en kvantitativ uppräkning av antal gånger det 

förekommer. Med inspiration från ideologiforskningen, har dimensioner skapats för att 

urskilja olika idéer och sortera och analysera texterna (Bergström & Boréus, 2000: 162-163). 

Dimensioner väljs som form för operationaliseringen, för att de begrepp som ligger till grund 

för analysen med fördel tillåts vara mindre strikt formulerade än till exempel kategorier i en 

innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2000: 173).  

Studien vägleds av hermeneutiken vilket innebär att delar i texten tolkas utifrån helheten, 

vilket görs i redovisningen av de olika dimensionernas uttryck i resultatet, sedan tolkas 

helheten utifrån delarna, vilket görs i analysen där dimensionerna återigen möts (Bergström & 

Boréus, 2000: 26). Det som kan sägas om författarens förförståelse, vilken understryks inom 

hermeneutiken, är förstås att den sociologiska förståelsen påverkar valet av teorier, och hur 

uppsatsens problem formulerats. Exempelvis det faktum att historiemedvetande söks kopplas 

till egenmakt, och tolkningen att det påverkar hur och om människor handlar, vilket förvisso 

styrks av teorin, är ändå ett sociologiskt angreppssätt. Dessutom har förförståelsen med stor 

sannolikhet inverkan på hur dimensionerna tolkas, i synnerhet den genealogiska, utifrån 

vilken författaren gör antaganden om värden och vad som stimulerar elevers nutidsförståelse, 

utifrån sin egen som kvinnlig sociologi student med annan etnisk bakgrund än svensk. Även 

de teman som behandlas i urvalet, som förvisso nedan motiveras med andra argument, kan 

härledas till förförståelsen (Bergström & Boréus, 2000: 26).  

Det tillvägagångssätt som använts har varit att göra flera genomläsningar av urvalet, och att 

koda och tolka texten utifrån den operationalisering som gjorts. I nästa steg har exempel på 

text som i olika grad antas ha potential att stimulera historiemedvetandet, baserat på 

operationaliseringen, valts ut och redovisats, beskrivits och kritiserats i resultatet. De utvalda 

texterna analyseras i sin helhet, även om det är önskvärt att nå ett balanserat resultat mellan de 

olika böckerna, är det primära att redovisa intressanta exempel som visar en variation av hur 

de olika skeendena berättas, och därför kan resultatet mellan böckerna bli obalanserat. Det vill 

säga att fler exempel kan finnas och redogöras för ur någon bok än en annan. 
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Urval och avgränsning 

Forskning visar att läroböcker till stor del styr undervisningen, särskilt i historieämnet, vilket 

är en anledning till att läroboken har valts som analysobjekt i denna uppsats (Långström, 

1997). I urvalet ingår läroböcker som skrivits för både Lpf 94 och Gy11, vilket inte anses vara 

ett problem eftersom alla är utgivna inom ett relativt kort tidsspann, efter år 2000 (Lpf 94, 

ämnesplan för Historia A; Gy11, ämnesplan för Historia 1b). Dessutom visar en snabb 

jämförelse att skillnaden mellan två böcker som skrivits av samma författare och getts ut av 

samma förlag, men är riktade till olika läroplaner inte skiljer sig nämnvärt utöver i  

dispositionen och ordordning (Elm & Thulin, 2000; Elm & Thulin, 2011). Observationen 

stämmer överens med Ammerts (2008: 127-128) konstaterande att de värden som 

historiemedvetande står för inte är något nytt. Undantag finns och redovisas i resultatet då det 

illustrerar något relevant för syftet. För tydlighetens skull tas alla citat i resultatet ur den äldre 

boken, men sidhänvisning ges till båda för att lättare kunna lokaliseras, med hänsyn till 

intersubjektiviteten. Därutöver har urvalet begränsats av uppsatsförfattarens tillgång till 

läroböcker. 

Enbart läroböcker riktade till grundkurser i 100 poängkurser i historia finns med i urvalet. 

Avgränsningen motiveras med att dessa är kurser med den mest övergripande genomgången 

av historien och att de bygger på grundskolans kunskaper. I Gy11 skiljer sig omfattningen av 

vilka syften som ska uppfyllas mellan de olika grundkurserna, 100 poängskursen omfattas av 

hela syftesbeskrivningen i ämnesplanerna, till skillnad från övriga (Gy11, ämnesplan för 

Historia 1b). Böcker tillhörande den tidigare läroplanen Lpf 94, har alltså begränsats till 

kursen Historia A. Motsvarande i Gy11 är Historia 1b (Gy11, ämnesplan för Historia 1b; Lpf 

94, ämnesplan för Historia A). När analysen utförs finns tillgång till två böcker tillhörande 

Historia 1b, och alltså anpassas urvalet av böcker tillhörande Historia A även det till två 

böcker för jämviktens skull. För att kunna utföra analysen krävs inte hela läroböckernas 

omfång, vilket av tids- och utrymmes skäl heller inte vore genomförbart. Avgränsningen till 

industrialisering, demokratisering, migration och jämställdhet i svensk historia motiveras med 

det explicita nämnandet av dem i den senare ämnesplanen och det stora utrymme denna 

period får i läroböckerna (mellan 18-38 sidor). Fokuset på denna tidsperiod och Sverige i 

Gy11, tycks inte ha påverkat sidantalet (Gy11, ämnesplan för Historia 1b). Text, vägledande 

frågor och uppgifter ligger till grund för analysen. Dessutom även bildtext men inte bilder, då 

en bildanalys kräver andra verktyg än de som tillämpas här.  
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Presentation av läroböcker 

Alla tiders historia A är utgiven av Gleerups förlag år 2004 under läroplan Lpf94, och är 

skriven av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren. Boken är utformad för att 

användas i undervisningen av A-kursen i historia och omfattar 100 poäng. Omfånget av 

analyserade sidor ur denna bok är 18.  

Epok historia A är utgiven av Interskol år 2000 och är även den skriven då Lpf94 gällde, av 

Sten Elm och Birgitta Thulin. Även den är anpassad till Historia A som består av 100 poängs 

studier. Ur denna bok analyseras 29 sidor. 

Epok historia 1b utgavs år 2011 av Interskol och är anpassad till den nya läroplanen Gy11. 

Den är skriven av Sten Elm och Birgitta Thulin, till kursen Historia 1b, 100 poäng, vilken 

motsvarar den tidigare Historia A kursen. De sidor som behandlar det analyserade området är 

i denna bok 30 till antalet. 

Perspektiv på historien 1b, utgiven av Gleerups förlag år 2011, tillhör den nya läroplanen 

Gy11 och är skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström, även den till kursen 

Historia 1b. 38 sidor analyseras ur denna bok. 

Operationalisering                                                                               

Det gemensamma för beskrivningarna av vad som krävs för att historiemedvetandet, via den 

narrativa kompetensen ska utvecklas, är växelspelet mellan olika sätt att återge historien på. I 

identifieringen av det mest gynnsamma för denna utveckling finns inte en självklar dikotomi 

mellan bra och dåligt; det handlar om att finna en balans mellan de olika dimensionerna i 

texten. Dessa är inte fristående från varandra, utan de är överlappande och i mångt och 

mycket förutsätter de varandra, men för analysens skull delas de in i tre dimensioner vars 

komponenter vägleder resultat och analys. Historiemedvetande är ett komplext begrepp som 

inte fullständigt täcks in av operationaliseringen här, den har gjorts med förmågans praktiska 

funktion och dimensionernas tillämpningsbarhet för ögonen, men kan fördjupas på andra sätt. 

Dessa former att skriva en berättelse på formuleras och operationaliseras under följande 

rubriker. 

Historieskapa(n)de människor  

Eftersom förståelsen av att människan är med i historieskapandet, samtidigt som hon också 

skapas av historien ligger till grund för historiemedvetandet, är det av vikt att detta samspel 
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mellan aktör och struktur syns i berättelsen. Weber menade att sociologins metod bör vara att 

tolka människors subjektiva intentioner av deras sociala handlingar, i relation till berättelsen 

är alltså frågan om aktörernas intentioner är synliggjorda (Weber, 1983). 

I denna dimension är de kriterier utifrån vilka läroböckerna undersöks följande: 

1. aktörers och strukturers samspel med varandra 

2. aktörer är handlande individer eller kollektiva grupper – beskrivs de med intentioner? 

3. har aktörerna inflytande/ handlingsutrymme? 

4. strukturer är övergripande förhållanden i samhället som inte styrs av enskilda individer   

5. idéer och värderingar bärs av aktörer och påverkar om/hur de agerar, men kan också 

bilda en form av struktur som människor förhåller sig till 

6. utförligheten i sammanhang och förklaringens logik (bakgrund, motiv, handling) utgör 

kriterier för bedömningen 

Genealogiskt och genetiskt perspektiv 

Både ett genetiskt och ett genealogiskt perspektiv krävs för att uppnå Rüsens tre principer 

kontinuitet, konkretion och kontext (Karlsson, 2009). När ett genetiskt perspektiv antas tar 

berättelsen sin utgångspunkt i det förflutna och ger en framåtblickande, sammanhängande 

kronologisk återgivning. En sådan beskrivning berör flera tidsdimensioner  – då, nu, sedan –    

och uppfyller principen kontinuitet (Nordgren, 2006: Rüsen, 2005). En text bidrar till 

orienteringen genom ett genetiskt perspektiv, med förklaringar som redogör för de inbördes 

orsakssambanden, annars är risken att historien framstår som deterministisk. Redogörelsen av 

händelseförloppets bakgrund, motiv/intentioner och handlingar är en förutsättning för att 

texten ska kunna upplevas och tolkas (Ammert, 2008; Nordgren, 2006). 

Med det genealogiska perspektivet kan eleven istället blicka bakåt med avstamp i nuet, 

berättelsen blir konkret genom att den refererar till mottagarens verklighet och gör ett 

samband som nuet och det förflutna kan förstås utifrån, och orientera läsaren (Ammert, 2008; 

Karlsson, 2009; Nordgren, 2006). Även då berörs flera tidsdimensioner. Med kontext menas 

att berättelsen sätts i ett större sammanhang, vilket kan uttryckas genom båda perspektiven. 

I denna dimension är de kriterier utifrån vilka läroböckerna undersöks följande: 

1. interaktion mellan det genetiska och det genealogiska perspektivet  

2. det genetiska perspektivet antas när berättelsen återges som en kronologisk utveckling  



 

 19 

3. det genealogiska perspektivet antas när nuet berörs i relation till historien 

I värderingen ingår även 

1. att de inbördes orsakssambanden inom en genetisk återgivning är redogjorda för, det 

räcker inte med ett uppradande av händelser i rätt ordning 

2. nutidsreferensen i de genealogiska aspekternas kvalitet, frågan som ligger till grund 

för detta är i vilken grad referensen berör själv-/nutidsförståelsen  

3. i analysen tolkas vilket värdeomdöme som görs i det genealogiska perspektivet 

Öppen kontra stängd berättelse 

Denna dimension flyter in i de andra två, men tilläggs med syftet att förstärka vikten av att 

texten är öppen. Utöver att logiken är synlig, vilket främjar berättelsens potential till att 

upplevas, tolkas och orientera sina läsare, är det av betydelse att den inte framstår som 

självklar och att eleven lämnas utrymme att ställa sig kritisk till och ifrågasätta texten.  

I denna dimension är de kriterier utifrån vilka läroböckerna undersöks följande: 

1. indikation på att det är en tolkning/ går att tolka texten 

2. olika perspektiv som redogörs för, visar olika handlingsalternativ 

3. utförligt beskrivna orsakssammanhang – bakgrund, intentioner, handlingar 

4. källkritik eller källhänvisning  

Resultat och analys 

Referaten markeras med en siffra inom parentes, som används som referens i analysen. 

Industrialisering 

Generellt beskrivs industrialiseringen ur ett strukturellt genetiskt makroperspektiv och i tre av 

böckerna delas de olika tendenserna in i olika berättelser. Vetenskapen, tekniken, 

kommunikationsmedel, jordbruk och naturtillgångarnas industrier skildras i separata genetiska 

texter. Marknaden och banker anges som viktiga förutsättning för industrialiseringen. Stater är 

i majoritet som aktörer, i övrigt är det aktörsfattiga skildringar. Antingen radas de upp efter 
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sina uppfinningar utan intentioner, eller separeras från berättelsen i informationsrutor, med få 

undantag (Almgren m.fl. 2004: 220-226; Elm & Thulin, 2000: 226-227, 229-235; Elm & 

Thulin, 2011: 178-179, 182-188). Den typen av text illustreras med nedanstående exempel om 

teknikens landvinningar. 

(1) En viktig förutsättning för utvecklingen i Norden blev de förbättrade kommunikationerna. Av 

tradition gav vinterföret fördelar vid landtransport. Kanaler byggdes t ex Göta kanal, men kanalerna 

var ofta omoderna när de stod färdiga. Större betydelse fick järnvägarna som byggdes ut vid mitten 

av 1800-talet. Järnhanteringen var av tradition viktig och av hög teknisk kvalité i Sverige. På 1800-

talet gjordes tekniska uppfinningar främst vad gällde smidesjärn och stål. Ändå kom järnindustrins 

betydelse i den svenska exporten att passeras av sågverksindustrin. Det var främst de norrländska 

skogstillgångarna som exploaterades. Norges skog var till större delen nedhuggen och Finland hade 

dåliga och dyrbara transporter (Elm & Thulin, 2000: 226; Elm & Thulin, 2011: 178).  

Händelseförloppet framstår ha uppkommit ur tomma intet, det finns inga aktörer och 

händelserna radas upp utan att det redogörs för hur det har gått till. Förutsättningarna är inte 

drivkrafter, och trots att en viss kontinuitet mellan tidsdimensionerna kan uppfattas, går det 

inte att tolka och skapa mening av skeendet då de inbördes orsakssambanden och 

drivkrafterna inte är redogjorda för – logiken är dold. Här finns en intressant skillnad mellan 

Epok historia A och Epok historia 1b – i den förstnämnda stannar kontexten vid relationen till 

övriga Norden, medan det i den nyare boken formuleras en uppgift som breddar 

sammanhanget till miljön och ger konkretion genom ett genealogiskt perspektiv, vilket inte 

finns i den förstnämnda. Eleven uppmuntras att tänka på sin egen tid utifrån det förflutna. 

(2) Kunskapen om miljöns utsatthet tvingar fram ny teknik. Hur tror du att våra kommunikationer 

kommer att förändras i framtiden (Elm & Thulin, 2011: 188)?  

I Epokböckerna redogörs industrialiseringen i Sverige för gemensamt med andra länder och 

ingår i urvalet. I övriga böcker separeras Europa från Sverige och Norden, och eftersom 

urvalet fokuserar på Sverige får detta konsekvenser för hur industrialiseringen framställs. I 

Epok-böckerna görs ett samband mellan den nya tekniken, marknaden och miljön ur ett 

internationellt makroperspektiv. Dessutom redogörs konsekvenserna för klassamhället i 

västvärlden för på ett svepande sätt (Elm & Thulin, 2001: 236-239; Elm & Thulin, 2011: 189-

192). Industrialiseringen nyanseras när den anges som en orsak till både fattigdom och ökad 

välfärd i inledningen till ett avsnitt om det svenska folkhemmet (Elm & Thulin, 2001: 276; 

Elm & Thulin, 2011: 231).  

Uppfinnare har en form av historiska huvudroller, de tenderar att antingen nämnas utan vidare 

förklaring eller i en egen informationsruta. Alfred Nobel ges utrymme både i en 
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informationsruta och i en text som handlar om hur uppfinningar påverkade ekonomin. 

Följande citat kommer från avsnittet om den kemiska industrin: 

(3) Den svenske uppfinnaren Alfred Nobel revolutionerade sprängämnesindustrin med sin uppfinning 

av dynamiten. Den fick stor betydelse vid byggandet av t ex kanaler och järnvägstunnlar. Dynamiten 

kom också till användning inom vapenindustrin (Elm & Thulin, 2000: 233; Elm & Thulin, 2011: 186-

187). 

Hela texten är skriven ur ett makroperspektiv, och de enda aktörerna som är delaktiga är 

uppfinnarna. Deras uppfinningars konsekvenser för industrin och ekonomin anges, men inte 

deras intentioner eller hur de påverkade människor. Några sidor tidigare står det mer om 

Nobels inflytande och oro för att hans uppfinningar användes i militära syften, i en 

informationsruta tillägnad honom (Elm & Thulin, 2000: 227; Elm & Thulin, 2011: 179). Av 

beskrivningen av hans oro för hans uppfinningars delaktighet i den militära utvecklingen kan 

det förstås att de bidrog till krigföring, vilket får konsekvenser för människor, men inget om 

det är utskrivet. I samma ruta står det nämnt att Nobelpriset fortfarande delas ut idag vilket 

kan ses som ett försök till en genealogisk koppling, men ter sig snarare vara genetisk. Den 

röda tråden förs fram till idag, utan reflektion över innebörden för nuet (Elm & Thulin, 2000: 

227; Elm & Thulin, 2011: 179). I en bred tolkning av kontext kan dessa berättelser verka 

uppfylla den principen eftersom sammanhanget går utöver den enskilda uppfinningens, vilket 

förstås genom deras sammansättning i de specifika avsnitten. 

Även i Perspektiv på historien 1b delas olika företeelser in i separata avsnitt, men deras 

relation till varandra tydliggörs i början och slutet på avsnitten, vilket ger kontinuitet 

(Nyström m.fl. 2011; 201-204, 248-249). Dessutom ges aktörer större utrymme och 

inflytande, vilket är tydligt i följande utdrag om när staten antar lagen om laga skifte.  

(4) Åkrarna låg närmast bebyggelsen och var uppdelad i smala tegar, så att varje bonde fick del i 

varje åker. (…) Men när varje bonde hela tiden måste ta hänsyn till de andra blev det svårt för 

honom att införa nya brukningsmetoder. Redan på 1700-talet hade staten gjort försök att förändra 

byarna. Genom stadgan om laga skifte sköt utvecklingen fart. Stadgan innebar att jorden skulle 

omfördelas så att varje gård fick sina ägor i ett sammanhängande stycke. Det räckte att en bonde 

begärde skifte för att det skulle genomföras (Nyström m.fl. 2011: 201). 

Statens motiv anges vara att det gamla systemet hämmade böndernas utveckling av nya 

metoder, men anledningen till att tidigare försök till förändring inte fungerat skrivs inte ut. I 

beskrivningen anges även bonden som en aktör, vars intentioner är oförklarade, i processen. 

Bonden begär skiftet och i förlängningen är det dessa handlingar som leder till att Sveriges 

bondesamhälle utvecklas från byar till utspridda gårdar och är en av förutsättningarna för 
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industrialiseringen. Samma händelse beskrivs i andra böcker utan böndernas inflytande, där är 

de passiva och reformen är något som ”kom” (Epok A: 223, Epok 1b:175, Alla tiders: 226).  

Demokratisering 

Demokratiseringsprocessen ges stort utrymme i samtliga böcker, och även jämställdheten är 

en integrerad del av processen, men redovisas i nästa sektion av resultatet. I citatet nedan 

presenteras liberalernas idéer och hållning invävt i de politiska förändringar som faktiskt 

skedde. 

(5) Under 1800-talet framstod ståndsriksdagen som alltmer föråldrad. Adeln som utgjorde mindre än 

en procent av befolkningen hade ett oproportionerligt stort inflytande samtidigt som viktiga grupper 

inom medelklassen helt saknade representation. Istället för att bygga på den gamla 

ståndsindelningen måste man utgå ifrån individen i valet av riksdag menade liberalerna. (…) Adeln 

och prästerna spjärnade emot, men också kungen ville gärna behålla den gamla ordningen eftersom 

han fruktade att en modernare riksdag skulle få mer att säga till om. Först 1865 beslutades om en ny 

riksdagsordning. (…) Framförallt gynnades bönderna, de flesta fick rösträtt genom sina gårdar. På 

tröskeln till den industriella revolutionen fick bondeintressena ett större genomslag i riksdagen än 

någonsin tidigare (Nyström m.fl. 2011: 204-205). 

Bakgrunden till viljan att reformera riksdagen är att den var föråldrad och inte representativ. 

Vilka grupperna i medelklassen som saknar representation är talas inte om, vilket är en brist i 

förklaringen. Det beskrivs hur liberalernas intention var att reformera riksdagen, och att de 

begränsades av andra aktörer, motståndet förstås som en följd av deras oro för att förlora det 

maktövertag de hade. Förfarandet som slutligen leder fram till riksdagsreformen återges mer 

detaljerat i texten, där de olika vändorna som leder fram till beslutet beskrivs. Berättelsen 

kontinuitet ligger i relationen mellan det som varit, reformen och dess resultat som får 

framtida konsekvenser för böndernas maktställning och den industriella revolutionen. Genom 

relaterandet till revolutionen sätts texten i en större kontext. En diskussionsfråga tillhörande 

texten lyder: 

(6) Vilka grupper tror du tjänade respektive förlorade på reformen? Analysera på vilka olika sätt 

reformen svarade upp mot samhällets förändringar under 1800-talet. (...) Var det en demokratisk 

reform (Nyström m.fl. 2011: 205)? 

Fokus läggs på vilka konsekvenser aktörernas handlingarna fick, vilket innebär att dessa får 

en position som historieskapare. Samtidigt ses reformen som ett svar på hur samhället såg ut, 

och är alltså även ett resultat av strukturen. Berättelsen blir konkret genom att eleven ombeds 

att tänka på den utifrån sin nutida förståelse av vad demokrati betyder.  
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Processerna demokratisering och industrialisering i Sverige kan inte särskiljas och följande 

utdrag ligger i gränslandet mellan dem. I en text som beskriver upptakten till, och införandet 

av Saltsjöbadsavtalet inkluderas flera olika kollektiva aktörer med intentioner, bakslag och 

resultat. Även om en strukturell bakgrund anges här (depressionen), ges LO och SAF störst 

makt och inflytande över händelseförloppet. 

(7) 1920- och 1930-talens ekonomiska depressioner gjorde konflikter mellan LO och SAF vanliga. I 

riksdagen antog man år 1928 lagar om kollektiv avtal och arbetsdomstol. Vid tvist skulle 

arbetsdomstolen tolka avtalen. (…) Men konflikterna fortsatte. Vid en demonstration i Ådalen 1931 

öppnade tillkallad militär eld mot de demonstrerande arbetarna och flera dödades och skadades. Det 

bidrog till att LO och SAF började arbeta för gemensamma lösningar för att förebygga öppna 

konflikter. År 1938 kom det betydelsefulla Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF. (…) Till skillnad 

från stora delar av den industrialiserade omvärlden hade man i Norden fått ett fungerande 

samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare (Elm & Thulin, 2000: 274; Elm & Thulin, 2011: 

229). 

Konflikterna mellan de kollektiva aktörerna LO och SAF gjorde att riksdagen stiftade lagar 

som reglerar deras relation, trots detta skedde en våldsam konfrontation vid Ådalen. Varför 

konflikterna fortsatte förklaras inte, vilket delvis döljer logiken bakom fortsättningen. Detta 

bakslag bidrog till att ett avtal slöts mellan aktörerna för att undvika liknande situationer. Här 

påverkar de olika aktörernas handlingar varandra och de beslut som fattas, beslut som får 

vidare samhälleliga konsekvenser. Alltså kan de benämnas historieskapande. Händelserna 

spänner över olika tidsdimensioner; kontinuiteten går från depressionen till konflikten och 

vidare till Saltsjöbadsavtalet som är framtid i dåtiden. I fortsättningen sätts avtalet i en 

internationell kontext. Konkretionen kan tolkas på två sätt, de kollektiva aktörerna existerar  

fortfarande, men den kopplingen ter sig mer genetisk än genealogisk. Däremot gör 

aktualiteten i arbetsmarknadsfrågor och konflikter i relationen mellan fackföreningar och 

arbetsgivare konkret.  

Vid flertalet tillfällen nämns kungar och statshuvuden i urvalet. De fall då dessas inflytande 

framstår som beroende av dem och inte enbart positionen de besitter är däremot få. Oftast 

framstår de som utbytbara pjäser, som om det inte spelade någon roll vem som satt på posten 

vid ett specifikt tillfälle. I följande citat framställs kungarna som inflytelserika bärare av idéer, 

genom att det explicit skrivs att förändringen i samhället påverkades av deras politiska 

hållning. 

(8) Fram till 1844 var Karl XIV Johan kung. Trots att han gjort karriär i revolutionens Frankrike 

intog han en konservativ hållning och styrde mer enväldigt än vad som var tänkt i författningen. (…) 
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Från 1840-talet fick de liberala idéerna allt större genomslag. Särskilt gällde detta sedan Oscar I 

ärvt kronan. Han hade redan som kronprins gjort sig känd som framstegsvänlig ( Nyström m.fl. 

2011: 204). 

Ett motexempel som tydliggör vad som menas ges i det följande: 

(9) Ett ”folkhem” började växa fram under ledning av socialdemokratin i samarbete med främst 

bondeförbundet. Förgrundsgestalt för detta ”folkhemsbygge” var statsminister Per Albin Hansson 

(Elm & Thulin, 2000: 276; Elm & Thulin, 2011: 231). 

Statsministern nämns i förbifarten efter mer än en halvsida lång texts slut, det är otydligt vad 

det spelar för roll att just Per Albin Hansson hade den posten. I texten beskrivs istället 

socialdemokraterna med intentioner, som drivande i processen med flertalet sociala 

konsekvenser, vilket gör det till en bättre beskrivning ur det kollektiva aktörsperspektivet.  

I uppgifter tillhörande texterna uppmanas eleven ibland att tolka och analysera det som står. I 

följande citat efterfrågas vad eleven tror om varför kungen gav upp en del av sin makt, utifrån 

den information som getts i texten. 

(10) Vad tror du det berodde på att den svenske kungen gav upp sitt politiska inflytande? (Elm & 

Thulin, 2000: 271; Elm & Thulin, 2011: 226) 

I texten som föregår den sistnämnda frågan står det så här: 

(11) Enligt svensk grundlag utsåg kungen själv sin regering. Sveriges kungar runt sekelskiftet, Oscar 

II och Gustav V, lämnade långsamt över makten till riksdagen. Men det dröjde ända till 1917 innan 

Sverige definitivt fick ett parlamentariskt system där regeringen utsågs av riksdagen (Elm & Thulin, 

2000: 271; Elm & Thulin, 2011: 226). 

En faktor som är avgörande för tolkningsmöjligheten är att drivkrafter och händelseförlopp 

redogörs för, den låga förklaringshalten i texten gör det svårt att besvara den tillhörande 

frågan. 

Jämställdhet 

Historien om jämställdhet handlar om kvinnor, men deras roll som drivkraft är bitvis 

begränsad i processen. Kontinuiteten uttrycks genom den genetiska berättelsen, som börjar 

med en beskrivning av hur läget såg ut för kvinnor politiskt, på arbetsmarknaden eller i 

hemmet på 1800-talet (Almgren m.fl. 2004; Elm & Thulin, 2000; Elm & Thulin, 2011; 

Nyström m.fl. 2011). Sedan börjar förändringarna mot en bättre situation. Denna förändring 

beskrivs ha påbörjats av olika orsaker, i Epok beskrivs det som att ”oro för ökade 

fattigvårdskostnader drev fram” de nya rättigheterna, och att detta hade samband med 
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strukturella faktorer som folkökning, en ekonomisk omdaning i samhället och nya 

samhällsklassers krav på politiskt inflytande (Elm & Thulin, 2000: 225; Elm & Thulin, 2011: 

177). I förändringsprocessen saknas aktörer som driver den, präster nämns som motståndare 

och reformvänners åsikter nämns också. I en ruta bredvid texten står olika årtal kronologiskt 

uppradade med de förändringar som förbättrade kvinnornas situation. Processen beskrivs som 

en utveckling och bakgrundsfaktorer och orsakerna radas upp utan att de inbördes 

orsakssambanden mellan det som anges vara förutsättningar och drivkrafter bakom 

förändringen synliggörs; vilka var reformvännerna, räknas kvinnorna in i den gruppen, hur 

påverkade folkökningen, vilka samhällsklasser handlar det om, hur såg den ekonomiska 

omdaningen ut och påverkade förändringen och hur kom lagarna till? Logiken bakom 

förändringen är till viss del dold, vilket påverkar dess öppenhet negativt. En aktör som 

beskrivs med intentioner, är Fredrika Bremer i en informationsruta där hennes engagemang 

för kvinnlig frigörelse och allmän rösträtt konstateras utan beskrivning – hon ställs utanför 

berättelsen. Slutligen uppnås kvinnlig rösträtt – kontituiteten uttrycks i de tre stegen av 

utveckling. I en uppgift sätts texten i ett större sammanhang, kontexten är (o)jämlikhet, det 

handlar inte längre bara om kvinnofrågan i dåtid. 

(12) Är kvinnorna idag jämlika med männen? - Läs och fundera på nedanstående citat. 

Kan man tänka sig att en förändrad svensk ekonomi på nytt kan medföra ökad ojämlikhet mellan 

könen? 

”Jag började livet som någons dotter, nu är jag någons hustru.” Cherie Blair dotter till 

skådespelaren Tony Booth och hustru till den brittiska premiärministern Tony Blair. Själv är hon en 

framstående jurist (Elm & Thulin, 2000: 225; Elm & Thulin, 2011: 177). 

Genom denna referens till läsarens samtid ges texten ett genealogisk perspektiv och 

berättelsen blir konkret för eleven som uppmanas att tänka på nuet utifrån det förflutna, och 

tvärtom, och till och med blicka framåt. I uppgiften öppnas berättelsen upp, genom att eleven 

uppmuntras att dra sina egna slutsatser. En informationsruta om preventivmedel i samma bok 

kan ses som genealogisk, vilket illustreras genom citatet nedan.  

(13) Nativiteten sjönk kraftigt och det fanns farhågor för att befolkningen skulle minska. Därför 

fördes en intensiv debatt om huruvida preventivmedel skulle vara tillåtna. Förespråkarna såg det 

främst som en rättighet för kvinnorna att kunna bestämma över sitt liv.) (…) Även om preventivmedel 

finns beskrivna under hela mänsklighetens historia hade de knappast betydelse för den stora 

allmänheten i Europa före 1914. Kondomer av linnetyg framställdes på 1500-talet. (…) Aborter och 

p-piller väcker på samma sätt debatt. Är barnafödandet en angelägenhet för samhället eller individen 

(Elm & Thulin, 2000: 277; Elm & Thulin, 2011: 232)? 
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I texten beskrivs preventivmedlens historik och olika perspektiv redogörs för, i slutet ställs en 

fråga som är skriven ur ett genealogiskt perspektiv, men självaste ämnets aktualitet för den 

tänkta läsaren gör också i sig självt texten genealogisk och konkret för läsaren. Den sätts i en 

större kontext genom att den relateras till folkhemmets framväxt och dess strävan mot det 

perfekta samhället. Texten berör flera tidsdimensioner, början av 1900-talet, går tillbaka till 

1500-talet och slutar i nuet, och uppnår således kontinuitet, utan att vara genetisk. Även här 

saknas aktörer, i en bildtext nämns Elise-Ottosen Jensen som var folkupplysare om 

preventivmedelsteknik, men hon ges ingen röst. Det är tyckarna som får utrymme, inte de som 

agerat. 

I Alla tiders historia A görs en anknytning mellan industrialiseringen, som anses vara en 

strukturell process, och de nya kvinnojobb som den skapade. Processen anges som en orsak 

till att könsuppdelningen mellan olika arbetsuppgifter blev mer markant. 

(14) Industrialiseringen skapade således en mängd nya arbetstillfällen för kvinnor, men samtidigt 

blev arbetsmarknaden klart uppdelad i ”kvinnojobb” och ”mansjobb”. (…) Under senare år har 

historiker påvisat hur industrialiseringen bidrog till att kvinnorna trängdes tillbaka till monotona och 

enkla jobb, även i branscher där kvinnorna tidigare hade haft en dominerande position. (…) Trots att 

kvinnor och män tidigare hade arbetat med i stort sett samma arbetsuppgifter, tog männen det som 

självklart att endast de skulle sköta maskinerna (Almgren m.fl. 2004: 228). 

Arbetsmarknaden påverkades av industrialiseringen, vilket får följder för de kvinnor och män 

som befolkar den, alltså får strukturen en skapande roll. Samtidigt anges även männens 

antagande att det är de som ska sköta maskinerna som orsak, vilket innebär att de får en roll 

som aktörer, även om deras intentioner inte är explicita. Nämnandet av forskare tolkas som en 

öppning i texten, det förstås som att det är möjligt att göra olika tolkningar av historien. 

Avsnittet om rösträttskampen inleds med att oidentifierbar kraft ”höll tillbaka kvinnorna” 

(Almgren m.fl. 2004: 235). Här får kvinnorna en mer aktiv roll, i den svenska kontexten 

nämns Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som aktör, de krävde jämlikhet och 

utförde namninsamlingar (Almgren m.fl. 2004: 235; Nyström m.fl. 2011: 257). 

Rösträttskampen sätts i ett vidare perspektiv, efter att ha sett den ryska revolutionens framsteg 

fanns en rädsla hos kungen för att detsamma skulle ske i Sverige om rösträtten inte vidgades, 

därför försökte han övertala högern till att anta reformen (Almgren m.fl. 2004: 235). Kungen 

kan alltså ses som en aktör med en intention. 

I Perspektiv sätts kvinnofrågan i ett annat sammanhang, ett större familjeperspektiv tas, och 

könsroller och värderingar får beskriva kvinnornas situation. Angreppssättet ger konkretion då 
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det är ett modernt sätt att tala om jämställdhet (Nyström m.fl. 2011). I aktualiseringen av 

kvinnors rättigheter ges upplysningens tankar betydelse, vilket illustreras i citatet nedan. 

(15) Upplysningens tankar om allas lika värde väckte frågan varför samhället behandlade människor 

olika. Men borde inte principerna om lika medborgerliga rättigheter också gälla kvinnorna (Nyström 

m.fl. 2011: 206)?  

Idéerna anges som inledning till kampen för kvinnors rättigheter, dessa bärs av människor och 

påverkar vilka krav de ställer. Kontinuitet ges genom en återgivning av hur patriarkatet såg ut 

fram till 1800-talet och konstaterandet att det levde vidare in på 1900-talet. Sedan beskrivs 

hur människorna förhöll sig till samhällets normer och värderingar, och vilka fysiska, 

konkreta konsekvenser dessa hade.  

(16) När det gällde synen på föräktenskapliga förbindelser gick kyrkans och folkets synsätt ofta isär. 

(…) Ibland såg de ensamma kvinnorna ingen annan utväg än att försöka dölja sin graviditet och 

döda sitt nyfödda barn. (…) Graviditet utanför äktenskapet var den största självmordsorsaken bland 

unga kvinnor (Nyström, 2011: 207-208).  

Två olika perspektiv presenteras, vilket tyder på öppenhet – folket tyckte att det äktenskapliga 

samlivet kunde börja innan äktenskapet och kyrkan efter. Alltså bröts en norm satt av kyrkan, 

eftersom folket agerade utefter vad de tyckte. Ibland resulterade detta i att kvinnor blev med 

barn utanför äktenskapet, med självmord eller barnamord som följd ibland, på grund av att 

utomäktenskapliga barn inte var accepterade. Både folket och kvinnorna är aktörer med 

intentioner, värderingarna ges i beskrivningen makt över människornas handlingar. Detsamma 

gäller frågan nedan:  

(17) Hur påverkades dessa gamla familjemönster av 1800-talets nya sätt att leva och tänka (Nyström 

m.fl. 2011: 208)? 

Så inleds texten som följer på avsnittet ovan, i den meningen är idéerna och tankarna, utöver 

levnadssättet, historieskapande och påverkar människorna, samtidigt som det är de själva som 

är idébärare och alltså aktörer. 

Emigration 

Emigrationen ges litet utrymme i de olika läroböckerna, 1-4 sidor. Bakgrundsfaktorerna är 

desamma: dåliga skördar i samband med en snabb befolkningsökning som resulterade i att det 

inte fanns tillräckligt med arbetstillfällen, samt synen på Amerika som möjligheternas land. 

Aktörerna agerar som en reaktion på den ekonomiska, politiska och sociala strukturen, vilka 
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redogörs för i olika grad i böckerna (Almgren m.fl. 2004: 229-230; Elm & Thulin, 2000: 223; 

Elm & Thulin, 2011: 175; Nyström m.fl. 2011: 247).  

(18) Det var också en flykt undan politiskt och religiöst förmynderi, värnplikt och social ofrihet (Elm 

& Thulin, 2000: 223; Elm & Thulin, 2011: 175) 

I Alla tiders historia följer en liten analys av emigrationens betydelse på den genetiska, 

strukturella beskrivningen, vilket illustreras av detta utdrag.  

(19) Numera ser forskarna knappast utvandringen som en olycka, som på sikt fördröjde Sveriges 

övergång till industriland. Emigrationen ledde till brist på arbetskraft i Sverige, vilket var till fördel 

för arbetarna genom att lönenivån hölls uppe. Emigrationen bidrog också till att Sverige på alla 

områden fick impulser som stimulerade industrialisering och demokratisering. Inte minst alla de 

emigranter som återinvandrade till Sverige stod för den stimulansen (Almgren m.fl. 2004: 230) 

Här ges de emigrerande och återvändande människorna inflytande på samhällsförändringar. 

Texten redogör inte för hur påverkan går till, men den gör den dubbla kopplingen mellan 

aktörer och struktur, där människornas handlingar framstår som både konsekvenser av 

strukturella förhållanden och med inflytande på strukturen. Ur öppenhetsperspektiv kan texten 

kritiseras för dess utelämnande av besvarande av hur- och varför frågor, samtidigt indikerar  

nämnandet av att forskare har delade meningar eller att slutsatserna varierat över tid öppenhet. 

Berättelsen berör olika tidsdimensioner genom det genetiska perspektivet, och relaterandet till 

industrialiseringen och demokratiseringen kan ses som att den sätts i ett större sammanhang. 

Att forskarna befinner sig i nutiden kan knappast tolkas som ett genealogiskt perspektiv, det 

säger inget om nuet, däremot blir berättelsen konkret genom ämnets aktualitet. 

I Perspektiv på historien reds de inbördes orsakssambanden i de ovannämnda 

bakgrundsförklaringar ut utförligare och emigrationen delas in i tre vågor, vilket ökar 

tydligheten. Emigrationen belyses med hjälp av individuella aktörer som representerar något 

som många människor gjort. 

(20) En oktoberdag 1885 gräver Edvard och hans bror Viktor diken på familjens gård (…) plötsligt 

avbryter han grävandet, och rengör sin spade noggrant. ”Den här gården är för liten för oss båda”, 

säger Edvard. ”Jag skall åka till Amerika”. (…) Edvard Pettersson och Amanda Johansdotter var 

två av många svenskar som utvandrade till Amerika. Sammanlagt emigrerande mer än en miljon 

svenskar mellan 1850 och 1914. Varför valde så många att lämna sitt hemland? (Nyström m.fl. 2011: 

247). 

Edward och Amanda är två i mängden och används som exempel för att berätta om 

emigrationens förutsättningar. Edvards intention med flytten förstås vara att hitta mer 

tillfredsställande försörjningsmöjligheter – gården räcker inte till båda bröderna. Amanda 



 

 29 

beskrivs passivt som att hon åker med till Amerika då de fattat tycke för varandra. Orsakerna 

beskrivs i ett strukturellt sammanhang. 

En övning längre fram i kapitlet börjar med ett autentiskt brev från en emigrant där orsakerna 

till hans emigration berättas kronologiskt, ur ett genetiskt perspektiv. Där förklarar 

utvandraren, som är en aktör med intentioner, att han varken kunde få en bit jord eller hade 

rösträtt men förväntades försvara Sverige vid behov, därför emigrerade han till Amerika. Med 

utgångspunkt i brevet ställs läsaren följande fråga i en uppgift: 

(21) Sedan 1950-talet har Sverige haft en stark invandring. Fundera över de argument för att lämna 

sitt land som brevskrivaren tar upp. Vilka kan ha varit aktuella för olika grupper av invandrare som 

kommit till Sverige under efterkrigstiden (Nyström m.fl. 2011: 264)? 

Frågan placerar brevet i nuet och det blir konkret, läsaren uppmanas att tolka dagens situation 

utifrån brevskrivarens erfarenhet, här tolkas denna koppling också som att den sätts i ett större 

sammanhang – kontexten är (im)migration. 

Analys – en tolkning av materialet 

När förutsättningar men inte drivkrafter anges försvåras meningsskapandet av historien, vilket 

gäller stora delar av industrialiseringen och ibland jämställdheten. I båda fallen radas 

uppfinningar/ händelser upp i ordning, men kontinuiteten blir lidande när aktörer och 

samband inte synliggörs. I urvalet handlar få sidor om migration, det tolkas som att texterna 

går ut på att legitimera människors val att migrera med strukturella faktorer, vilket görs även i 

den genealogiska frågan (18, 21). När aktörer väl nämns har de intentioner med sitt val att 

flytta. Därutöver anges de positiva effekterna av migration (19).  

Demokratiseringen är det tema som i urvalet uppfyller flest kriterier ur operationaliseringen, 

vilket kan tolkas som ett värdeomdöme av temats vikt för historiemedvetandet. En 

observation i relation till demokratiseringsprocessen är att drivkrafterna i 

jämställdhetsprocessens början är otydliga, och att de åsikter som omhuldade rörelsen och 

resultaten av processen får större utrymme än handlingarna som ledde till förändring. 

Däremot synliggörs kvinnornas roll, om än kortfattat, i rösträttskampen. Demokratiseringen i 

övrigt är rik på främst kollektiva intressegrupper, men även individuella aktörer, och detaljer. 

Ojämlikheten kan vara en följd av patriarkatet (16) och utvecklingen mot jämställdhet 

framstår ibland vara avhängig ekonomiska faktorer som inte förklaras (Elm & Thulin, 2000: 

225; Elm & Thulin, 2011: 177). Det är en ojämn viktning av aktörers betydelse i de olika 
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processerna, det framstår som att demokrati och rösträtt uppnås genom en process med aktiva 

deltagare, på andra ställen framstår jämlikhet mellan könen vara en evolutionär process som 

sker med rätt förutsättningar. 

Framställningen av demokratifrågor har några egenskaper som gör sig synliga, det handlar om 

i vilka sammanhang den utövas, vilket redan tolkas vara paradoxalt i ovan förda resonemang 

kring jämställdhet och demokrati. De texter som direkt berör demokratiseringen handlar om 

institutioner som har politisk makt: kung, riksdag, stat, politiska partier, fackföreningar och 

folkrörelser vid sidan av makten. Där är maktförhållandena synliggjorda, det intressanta är att 

de döljs i resonemanget kring skiftesreformen. Att staten försökt genomföra en reform i ca 

150 år, utan en förklaring till varför de inte lyckats, gör att skiftesreformen framstår som en 

plötslig vändning utan logik (4). Att skiftet skulle förändra hela landsbygdens organisation 

och att det dessutom räckte med att en bonde begärde skifte tyder på att förfarandet inte var 

särskilt demokratiskt. Obesvarade frågor gör tolkningen av reformen svår: vem tjänade på 

skiftet, varför gick det inte igenom tidigare? Kontentan av jämförelsen är att demokrati 

framstår som något som främst utövas institutionellt och att dess verkställande, med påverkan 

på medborgares geografiska utrymme, inte ska ifrågasättas. 

I sin vidaste benämning kan hela urvalet anses vara genealogiskt då det rör fenomen som 

berör elevers erfarenheter i någon mån. I det explicita relaterandet till elevernas erfarenheter 

uttrycks sådant som kan tolkas som värdeomdömen. Utöver demokrati och vad det innebär är 

optimistisk utveckling ett återkommande värde vilket uttrycks i referat (2), där formuleras den 

genealogiska frågan som att det vore självklart att utvecklingen kommer att leda till lösningar 

på miljöproblemen utan att ”utvecklingen” i sig ifrågasätts, att problemet inte löses framstår 

inte som ett alternativ. I referat (7) om riksdagsreformen ställs det förflutna i kontrast till nuet 

i frågan, det självklara svaret baserat på en nutida förståelse av demokrati är att reformen var 

odemokratisk. Genom kontrasten bekräftas en bild av att utvecklingen leder till det bättre och 

berättelsen bekräftas av frågan, snarare än ifrågasätts (Ammert, 2008). Ett undantag finns i 

referat (14) om jämställdhet där den genealogiska frågan istället säger att större ojämlikhet, 

vilket tolkas som en försämring, är möjligt. Men generellt framställs historien ur ett 

evolutionärt perspektiv. 

En intressant observation angående industrialiseringen, är att händelser som skett i samma 

tidsperiod kopplas isär och berättas på ett fragmenterat sätt istället för sammanflätat. 

Exempelvis kan man tänka sig att nämnda exempel om teknikens landvinningar (1) kan ha 

haft något att göra med sådant som pågick i samhället i övrigt. Fragmenteringen försvårar för 
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eleven att dra sina egna slutsatser. En liknande motsättning gällande betydelsefulla 

individuella aktörer är att de ofta illustreras detaljerat i separata informationsrutor, men inte 

direkt i textens sammanhang. När de väl inlemmas i en text nämns de vanligen enbart vid 

namn, och deras närvaro får inte någon större betydelse för sammanhanget. Dessa rutaktörer 

kan ses på två sätt. Det ena är att historien fragmenteras genom att de separeras från sin 

kontext och blir svårare att tolkas på grund av att meningssammanhanget avlägsnas. Å andra 

sidan kan det ses som att aktören sätts i en egen kontext, sedan kan kontinuiteten och 

konkretionen vara av olika grad. Nobels exempel (3) är intressant för att han, till skillnad från 

andra rutaktörer, har både en egen ruta och nämns direkt i texten – vilket gör att 

fragmenteringen till viss del avvärjs och ges kontinuitet genom sambandet. 

Kontinuitet och kontext tycks vara identifierbara i någon mån i de flesta berättelser, men 

värdet av det ifrågasätts när aktörer med intentioner och inbördes orsakssamband saknas. 

Tolkningen av de inbördes relationerna mellan kriterierna i operationaliseringen är att 

kvaliteten på kontinuitet och kontext är avhängig att aktörers mening med sina handlingar 

synliggörs. Annars saknas ett meningssammanhang att tolka berättelsen i (jfr. 1 & 7). Dessa 

faktorer verkar viktigare än konkretionen för det kritiska tänkandet. Det vill säga att 

redovisningen av olika faktorers orsakssamband, aktörer och intentioner är avgörande för att 

eleven ska kunna tolka texten. Konkretionen må vara viktig för historiemedvetandet, men den 

formuleras ofta i ledande frågor som försvårar det kritiska förhållningssättet. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka huruvida förändring och kontinuitet beskrivs i urvalet 

på ett sätt som har potential att utveckla elevers historiemedvetande, samt vilka relationer och 

motsättningar som finns mellan de dimensioner och teman som analyseras. Tidigare forskning 

visar att det är ogynnsamt för historiemedvetandets utveckling när historien framstår som 

deterministisk/lagbunden och är svår att förhålla sig kritisk till (Ammert, 2008; Nordgren, 

2006). En första slutsats är att samverkande faktorer leder till att den ofta kan tolkas så. För 

det första gör de bristande orsakssammanhangen och bekräftande frågorna det svårt att 

ifrågasätta berättelserna, för det andra gör aktörssvagheten att utvecklingen framstår som att 
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den med de rätta förutsättningarna sker av sig själv och för det tredje framstår det ofta som att 

utvecklingen självklart går mot det bättre. 

En andra slutsats som följer på den första, är att gynnsamheten för utvecklingen av 

historiemedvetandet varierar inom urvalets teman. Den utförlighet som demokratiseringen 

beskrivs med i jämförelse med övriga teman kan tolkas som att kurs-/ämnesplanernas fokus 

på demokratiska värden och medborgarroll också syns i läroböckerna, temat beskrivs i urvalet 

mest gynnsamt för förståelsen av förändring och kontinuitet, och således utvecklingen av 

historiemedvetandet (Gy11, ämnesplan för Historia 1b; Lpf 94, ämnesplan för Historia A; 

Rüsen, 1988). Trots att jämställdhet är en del av samma process är beskrivningen mer passiv 

och framstår som deterministisk i de fall aktörer och handlingar bakom processen inte 

beskrivs. Processerna är sammanlänkade, men det kan tolkas som att det prioriteras att elever 

orienteras i demokratifrågor mer än i jämställdhetsfrågor, och gapet är ännu större gällande 

emigration och framförallt industrialisering. 

Att människans delaktighet i historien ska kunna förklaras står i ämnesplanen (Gy11, 

ämnesplan för historia 1b), och är dessutom en grundläggande del av historiemedvetandet, 

kriteriet möts av demokratiseringen som till stor del beskrivs med kollektiva aktörers 

handlingar, där är också maktförhållandena tydligast. Ett intressant fynd är att kvinnor ofta 

beskrivs som en passiv intressegrupp. Deras delaktighet i deras egen frigörelse synliggörs i de 

många fall inte, utöver de som den Heyer (2003) kallar för ikoniska individer. Resultatet visar 

att det ur aktörsperspektiv framförallt brister i texter om industrialiseringen. Vid flera tillfällen 

förstärks också bilden av en evolutionär deterministisk historia, som konstant leder mot 

förbättringar, en sådan bild osynliggör människors roll i historien eftersom att det framstår 

som att deras handlingar inte spelar någon roll för utvecklingen. 

Den tredje och viktigaste slutsatsen som dras är att det kritiska tänkandet i många fall 

motverkas av berättelserna. För det första är det svårt att tolka och skapa mening då logik och 

sammanhang är dolda. Att de döljs kan bero på utrymmesbrist, eller vara uttryck för 

värdeomdömen – att vissa saker är viktigare att förklara än andra. För det andra finns en 

motsättning mellan principen konkretion och kritiskt tänkande – så som konkretion ofta 

uttrycks i genealogiska frågor bekräftas snarare än ifrågasätts det resonemang som förts i 

berättelsen, de bär på värderingar och kan framstå som ledande. 

Slutligen återkopplas diskussionen till historiemedvetandets orienterande funktion. Om elever 

kan orienteras av läroböckerna är frågan i vilken riktning de orienteras och vilken uppfattning 

de får om deras handlingsutrymmen. Även om demokratiseringen beskrivs mest gynnsamt för 
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historiemedvetandets utveckling, tycks det demokratiska rummet i urvalet begränsat till den 

representativa demokratin. Genom att den eftertänksamma reflektionen, som Nussbaum 

(1997) skriver är en del av den demokratiska kulturen, inte uppmuntras, och till och med kan 

sägas förhindras genom att redan dragna slutsatser bekräftas, i samband med att rådande 

förhållanden inte ifrågasätts, vilket enligt McLaren (1989) är en förutsättning för egenmakten, 

är det en stängd bild av demokrati som förmedlas. Slutligen tycks handlingsutrymmet vara 

begränsat till de konventionella, institutionella beslutsprocesserna, men gränserna kan också 

utmanas (Rowlands, 1997). 

En brist som denna uppsats har är att urvalet fokuserar på Sveriges historia. Det är möjligt att 

resultatet skulle visa andra variationer om till exempel demokratiseringen i världen hade 

analyserats, vilket förslagsvis kan göras i fortsatt forskning. Ett annat förslag till vidare 

forskning spinner vidare på diskussionen om demokrati och handlingsutrymme med 

inspiration från skiftesreformen, och är att göra en fenomenologisk studie om ungdomar som 

utmanar den representativa demokratin när den inkräktar på deras geografiska rum, och deras 

uppfattningar om deras handlingsutrymme. Förslagsvis kan den göras om ungdomsföreningen 

Megafonen som är aktiva i Järvaområdet, Stockholm. 
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