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Abstract 

 
 

This study researches how the history culture is reflected in teachers’ curriculum and high school 

history textbooks, if they change between the interwar period and after the Second World War and 

reasons why. This research was conducted by applying a theoretical framework, similar to the ones 

used in previous research on curriculum and textbooks. This framework consisted of building an 

understanding of the construction of curriculum and textbooks, which can be understood in a chain-

reaction method or funnel method. The method uses three steps, the first step is contemporaneous 

international politics and how they may affect the second step. The second step is internal politics, 

what was the focus and goals of the current ideology. These two steps pressure the last step, the 

textbook’s publisher and author to accommodate to the demands of the internal politics while at the 

same time create a selling book. The results showed that the curriculum changed from creating a civil, 

patriotic citizen to a more tolerant civil citizen. The textbooks became more objective in their view on 

the romans. Romans and leaders were still described with positive attributes that complement a civil 

citizen. Different cultures were mainly included when describing the span of the Roman Empire. The 

authors developed a focus for a common community with different cultures. 
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Sammanfattning 
 

 

Denna studie undersöker hur historiekulturen är reflekterad i läroplaner och gymnasiets läroböcker, 

om det sker en förändring i mellankrigstiden och andra världskriget samt eventuella orsaker till detta. 

Undersökningen är genomförd med ett teoretiskt ramverk liknande det som använts i tidigare 

undersökningar om läroplaner och läroböcker. Detta ramverk består av att bygga en förståelse av 

konstruktionen av läroplaner och läroböcker. Den kan förklaras som en kedjereaktion eller en 

trattmetod bestående av tre steg. Första steget är den samtida världspolitiken och hur denna kan 

påverka steg två. Steg två är den inrikespolitiska situationen, vilka deras fokus och mål var av den 

dåvarande ideologin. Dessa två steg påverkar det sista steget, vilket är förlaget och författaren som ska 

försöka anpassa sig till att skapa ett material som stödjer politiken och är en säljande bok för lärare. 

Resultaten visade att läroplanerna förändrades från att skapa en patriotisk, civil medborgare till en mer 

tolerant, civil medborgare. Läroböckerna visade en mer progressiv objektiv syn på romarna. Romarna 

och ledare tilldelas egenskaper som kompletterar en civil medborgare. Andra kulturer är främst 

inkluderade vid förklaringen av vilka områden som romarriket innehöll. Dock utvecklades ett fokus på 

det gemensamma samhället med olika kulturer. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Under en längre period har läroböcker haft en central funktion i skolan. De är redskap för både elever 

och lärare att dra kunskap ifrån eller använda som grund när lärarna konstruerar sin undervisning. På 

grund av detta så har läroboken en stor roll i att forma elevernas historiemedvetande och skapandet av 

deras identitet. Under min egen period som lärarpraktikant på en svensk gymnasieskola märkte jag att 

eleverna ofta förlitade sig på sina läroböcker för att hitta svar och information, och att eleverna var 

snabba på att ifrågasätta lärarna om de undervisade om något som inte fanns i deras lärobok. Dock 

märkte jag, att som lärare var man nästan tvungen att använda sig av deras läroböcker till 

undervisningen för att minska förvirring. Dock kan detta vara på grund av min oerfarenhet som lärare 

som jag valde att stödja mig på läroboken för att skapa grundstoffet i min undervisning. Detta är på 

grund av en falsk säkerhet om läroböcker kan skapa. För att en lärobok ska bli godkänd att brukas 

måste denna följa den nuvarande läroplanen, vilket kan skapa denna falska tillit till boken att den är 

korrekt och att undervisningen kan till en viss del konstrueras efter boken.  

”Med sina stora upplagor ämnade att vinna acceptans i breda folklager och med den 

officiella sanktionering som den statliga godkänningen innebar, ger läroböcker bättre än 

någon annan källkategori uttryck för den i samhället dominerande synen på historien och 

omvärlden.”1 

Vilket var problematiskt för mig som var väldigt oerfaren och valde att förlita mig på boken emellanåt. 

Detta är dock något historikern Janne Holmén syftar på är väldigt vanligt bland oerfarna eller 

outbildade lärare.2 

Med det tidigare nämnda citatet kan man även förstå lärobokens betydande position, då den ofta 

bildar grundstoffet för läraren att skapa sina lektioner ifrån menar Janne Holmén.3 Läroboken speglar 

den samtida politiskt korrekta bilden av historien och omvärlden (med politiskt korrekt syftar jag då till 

subjektiviteten som staten, förlaget och författarna kan uttrycka vad som är korrekt för dem). Annat 

källmaterial som kan brukas vid didaktiska studier är ofta är svåra att få tag på eller har inte visat sig ge 

ett digert nog att undersöka för att kunna dra en större slutsats ifrån är det läroböcker som blir den 

kvarlevande källan att undersöka. Betydelsen av läroboken kan styrkas av olika studier som har dragit 

slutsatsen att den har bibehållit en viktig position i undervisningen. Ett exempel är en europeisk 

undersökning kallad Youth and History som fann att läroboken hade och fortfarande har en 

                                                           
1 Holmén, Janne Sven-Åke (2006). Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 
läroböcker under kalla kriget = Political textbooks : the depiction of the USA and the Soviet Union in Norwegian, Swedish, 
and Finnish schoolbooks during the cold war. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2006. S 23f. 
2 Ibid. 
3 Ibid. S 23f. 
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dominerande position i undervisningen.4 Långström i sin tur menar att läroboken inte endast är den 

mest spridda och lästa litteraturen i vårt land, utan den är även obligatorisk, vilket gör läroboken till ett 

kraftfullt medel att forma identiteter.5 

Läromedlet bidrar till elevens historiemedvetande genom speglingen av historiekultur. I läromedlet får 

olika kulturer ett perspektiv givet av författarna, detta perspektiv har då blivit accepterat genom att 

skolan och läraren har valt läromedlet. Långström syftar på att läroboken ofta är okritiskt accepterad 

av elever och lärare, detta på grund av att lärare ofta antar att läromedlet följer riktlinjerna.6 Genom 

att eleven eller läraren använder sig av läromedlet, hjälper den historiekulturella speglingen som är 

förmedlad i innehållet till att skapa elevens förståelse över samtidens förflutna, närvarande och 

framtida perspektiv.7 

Syftet med denna uppsats blir då att studera vilken historiekultur som framstår i läroplanerna och 

läroböckerna från 1909, 1920, 1935 och 1954. Läroplanerna studeras för att de ger en inblick i den 

inrikespolitiska sfären och vilka egenskaper som prioriterades att eleven skulle utveckla. Under 

perioden som kommer att undersökas så finns det två läroplaner för läroverken, en för 1909 och en för 

1935. I läroböckerna så avgränsas stoffet till att beröra ett särskilt kapitel. Valet föll på romarriket på 

grund av dess betydelse i historieundervisning och samtidigt att de ofta tillägnas en romantisering blir 

det intressant att se hur detta multikulturella samhälle blir beskrivet, utifrån vilka kulturer som 

kommer anses vara romerska, hur mycket information som tillägnas de berörda kulturerna och hur de 

beskrivs. Åren för böckerna blev 1920, 1935 och 1954, detta är på grund av att jag ville få böcker som 

var utgivna efter läroplanerna, samt under en fredsperiod och efter en viss läromedelsgranskning. 

Dessa läromedelgranskningar var utförda av Föreningar Norden under 1920, Bulletin of the 

International Committee of Historical Sciences under 1926 och UNESCO 1946. Dessa granskningar kan 

mycket väl ha påverkat läromedlet till att bli mer toleranta eller eventuellt minska bruket av ett 

patriotiskt/ nationalistiskt tema.  Orsaken till urvalet av åren är för att politiska förändringar i 

läromedel är lättast att skåda under en längre period av politiska skeenden.8 

Tidigare forskning kring läromedel har ofta fokuserat på det konservativa eller fördomsfulla syftar 

Holmén, istället för att studera förändringsprocesser och skriva om det som har varit progressivt. Han 

hänvisar till det senaste arbetet som fördes kring detta var av historikern Göran Andolf, Historien på 

gymnasiet 1972.9 Andolfs avhandling genomförde en större kvantitativ undersökning om läromedel 

under åren 1820–1965. En studie som fokuserade på antal ord, rubriker och antal sidor per kapitel som 

var tillägnad till de olika delarna av den allmänna historien.10 Historien är nu 2009 författat av bl.a. Klas-

Göran Karlsson, professor i historia samt Ulf Zander som är docent och forskarassistent i Lunds 

universitet, nämner att tidigare forskning kring läromedel har främst genomfört forskning genom att 

                                                           
4 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) m.m. (2009). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: Studentlitteratur S 294f. 
5 Långström, Sture (1997). Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. Diss. Umeå: Univ., 1997 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61516. 2017-11-15. S 10f. 
6 Ibid. 
7 Karlsson, Karl-Göran. Zander, Ulf. m.m. 2009. S295. 
8 Holmén, Janne. 2006. S 333f. 
9 Holmén, Janne. 335f. 
10 Andolf, Göran 1972. Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61516
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studera texternas längd, hur mycket om skrivs per olika tidsperioder samt antal bilder, rubriker och ord 

som läromedlen innehåller men har inte studerat historiekulturen i läromedlen.11  

Ett populärt tema att studera i nutiden är nationalism. Ett problem som kan uppstå vid kring studier 

om Sveriges nationalism är att den eventuell inte är objektiv på det viset att den möjligen presenterar 

resultat i form av vad som kan tolkas som nationalistisk, men utesluter det som inte var nationalistisk, 

vilket är det som Holmén antydde på. Historien är nu påpekar även att "Läroböcker befinner sig i och är 

samtidigt bärare av dubbelriktade och dubbelverkande historiekulturella processer" 12. Att läroböcker 

är inte endast en historiekulturell yttring för dåtidens läroböcker, utan läromedel från förr speglar även 

nutidsperspektivet av läromedlet och därmed skapar en yttring om dåtiden vilken kan vara påverkan av 

samtida politiska debatter. Förhoppningen med denna uppsats är att presentera ett resultat som kan 

visa att tidigare läromedel kan tolkas som progressiva - men för att behålla en objektivitet kommer 

även negativa faktorer att studeras. Det är dock viktigt att ha i åtanke att människor i det förflutna inte 

hade samma moraliska kompass som vi har i samtiden. Därför kan teman kring genus, sexualitet eller 

negativa benämningar förekomma men jag kommer att reflektera om huruvida det sker förbättringar 

kring detta. 

Något som är viktigt att förstå vid läromedelsforskning är att det inte är en direkt spegling av 

undervisningen. En planering genomförs inte alltid som det kan stå i t.ex. läroplanen utan det kan 

utövas en större frihet beroende på klassrummets olika situationer och elever. Mario Carretero m.fl. 

hävdar t.o.m. att förlita sig på läromedel som en spegling av undervisningen är missledande. Detta 

menar de är p.g.a. olika lärare och elever kan tolka samma läromedel väldigt olika. Dessutom blir det 

svårt att veta vad som används i läromedlet och inte.13 Dock påpekar både Karlsson och Zander att 

läromedlets betydelse är det närmaste man kan komma till en spegling av dåtidens undervisning.14 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är genomföra en kvalitativ studie av läroplaner och läroböcker. I 

läroplanerna studeras de allmänna metodvisningarna och kursanvisningarna för historia. I läroböckerna 

är det romarriket som undersöks. Urvalet utgörs av ett stickprov åren 1909/1920, 1935/1935 och 1954 

för att få en inblick i Sveriges reflektioner om historia om den övriga världen under mellankrigstiden 

och efter andra världskriget för att se om det skedde progressiva förändringsprocesser. På grund av 

detta har jag valt en metod som hjälper till att förstå inrikes- och utrikespolitiska faktorer, däribland 

världsorganisationer som genomförde läroboksgranskningar. Romarriket valdes då det alltid haft ett 

attraktivt historiebruk i undervisningen och även är ett multikulturellt samhälle. Därför är det 

intressant om fokus endast kommer att handla romarna och om alla kulturer som ingick i det romerska 

riket blir kallade för romare eller är det t.ex. bara folk från de Italiska områdena.  

                                                           
11 Karlsson, Karl-Göran. Zander, Ulf. m.m. 2009. S 295. 
12 Ibid 
13 Carretero, Mario., Asensio Brouard, Mikel Mirena & Rodríguez Moneo, María. (red.) (2012). History education and the 
construction of national identities. Charlotte, NC: Information Age Pub. S 50f. 
14 Karlsson, Klas-Göran. Zander, Ulf. m.m. 2009. S 293f.  
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1.2.1 Frågeställning 

• Vilka allmänna anvisningar förespråkade läroplanerna om? Vilka anvisningar hade 

historieämnet i läroplanerna som kan beröra objektivitet och världshistoria? 

 

• Följer läroböckerna läroplanernas anvisningar? Vilken historiekultur framträder i 

historieläroböckernas skildringar av romarriket under åren 1920, 1935 och 1954? 

 

• Sker några förändringar mellan de valda åren? Vilka förändringar handlar det i så fall om, och 

kan dessa sättas i samband med grundandet av världsorganisationerna NF, CISH & UNESCO och 

deras eller statens granskningar av läromedel? 

 

1.3 Forskningsläge 

Tidigare forskning inom detta ämne är brett. För att göra ett urval valde jag forskning som är specifikt 

fokuserar på läroplaner och läroböcker för att skapa mig en starkare förståelse kring problemen och 

informationen man kan få utav dessa. Jag studerade även avhandlingar kring liknande ämne eller 

perioder för att få en insikt över vad författarna prioriterade och vad de hade problem med, samt deras 

resultat. På så sätt kan jag få en idé om hur forskning kring detta arbete kan ske. 

Lärobokens bruk i undervisningen går inte att underestimera. Janne Holmén i Den politiska läroboken 

(2006) syftar på att läroboken är något som kontinuerligt används som ett grundstoff i undervisningen 

därav innehar läroboken en viktig position.  Han påpekar även att läroboken ofta ersätter läroplanen 

på ett vis där läroboken blir det ledande styrmedlet, därför att lärare, speciellt outbildade och oerfarna 

lärare, valde att förutsätta att på författarna till läroböckerna följde läroplanen.15 

Sture Långström i sitt arbete Författarröst och lärobokstradition (1997) nämner den s.k. 

”nedsivringsteorin”. Denna teori utforskar hur historieämnet sippras ner från forskning till 

undervisning, t.ex. genom lärare förmedlar sin kunskap till elever och hur lärare i sin tur får sin kunskap 

från forskare och deras idéer om vad man ska lära ut i ämnet.16 Läraren vänder sig dock ofta till att 

använda läroboken för att planera sin undervisning, detta gäller särskilt nya och osäkra lärare. I vissa 

studier visade det sig även att läromedel bibehåller sin plats av betydelse i konstruktionen av 

lektionerna.17 För att citera Långströms tolkning av Staffan Selanders teori om kunskapsproduktionen. 

 

”Staffan Selander menar att den pedagogiska ”test-traduktionen” går först från 

universitetens kunskapsproduktion till läroplaner, anvisningar och läroböcker för att 

sedans realiseras i en undervisningssituation”18 

 

                                                           
15 Holmén, Janne. 2006. S 23f. 
16 Långström, Sture. 1997 S 74f. 
17 Ibid. S 17ff. 
18 Ibid. 
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Långström menar att det sedan faller på den undervisande läraren att förmedla kunskapen, där 

läroböcker utgör en viktig roll i förändringsprocessen som sker i vad som skall undervisas i historia. 

Man kan anta att lärare konstruerar sina lektioner med information utifrån läroböckerna och den 

senaste kunskapen från forskarna. 

 

Sture Långström nämner två teorier från de tyska historieförfattarna Herwig Blankertz och Erich 

Weniger som syftar på att läroplaner och läromedel är påverkade av olika källor. Blankertz menade att 

massmedia, historieorganisationer samt läromedelsföreningar som exempel, skapade olika tryck och 

influenser om hur utbildningen skulle konstrueras. Weniger menar istället att det är samhällets olika 

grenar som påverkar läroplanerna och att dessa konstrueras efter t.ex. samhällets önskan om att 

ungdomarna ska påverkas på mer av de aktuella samtida frågorna.19 Dessa teorier berör mitt syfte att 

undersöka om läromedlen eller läroplanerna har blivit påverkade av konflikter inom samhället eller den 

dåvarande aktuella politiska situationen med t.ex. världsorganisationerna NF, CISH och UNESCO. 

 

Romantiseringen av romarriket har lett till att dess bruk ofta tjänar ett specifikt syfte, att ge dem 

egenskaper som är passande för t.ex. en viss ideologi, detta är dock inget nytt i läroböcker.  Under t.ex. 

kalla kriget märkte Sirkka Ahonen, historieprofessor inom didaktik på Helsingfors universitet, att 

läroböckerna i estniska och östtyska var starkt påverkade av att skapa en nationell identitet.20 Ett annat 

exempel är båda världskrigen orsakades av en extremnationalistisk känsla skapad genom att länder och 

riken hade skapat ett historiemedvetande genom flitigt användande av bl.a. historiebruk, där skolan 

var ett viktigt redskap i att skapa nationalism.21  

Mario Carretero m.fl. i History education and the construction of national identities diskuterar hur 

historieämnet i skolan hjälper till vid konstruktionen av kulturella identiteter. Carretero diskuterar tre 

undersökningsområden av hur historieämnet har blivit behandlat och syftar på att den första är 

romantiseringen av historia, som han syftar användes fram till 1970. Han menar att skolan ofta strävar 

efter ett specifikt nationellt mål som skapas genom kursmålen och läroplanens anvisningar för att 

skapa denna nationella identitet, där vad som undervisas om världshistorien blir utvalt beroende på 

om det stödjer dess behov för att nå målet. Carretero m.fl. reserverar sig dock för att undervisningen 

inte alltid lyckas med att skapa den nationella identiteten dock.22 

Detta skapar dock ett problem för eleverna menar Holmén. Det kan antas att eleverna litar på sina 

läroböcker vilket ger läroböckerna en enorm makt att påverka skapande av en nationell identitet. Detta 

är speciellt ett problem då läroboksförfattaren, producenten och förlaget kan ha olika författningar om 

hur innehållet ska vara, även om de styrs efter läroplanerna och kan skapa en subjektivitet.23 

Lärobokens roll i undervisningen skiftar dock beroende på olika länder. I Carreteros m.fl. forskning så 

har inte läroboken samma betydelse i Sverige som i Asien eller USA. De menar att läroboken i Sverige 

används mer fritt och är främst ett stöd i undervisningen. Deras resultat är dock att historieböcker i 

                                                           
19 Långström, Sture. 1997 S 74f. 
20 Holmén, Janne. 2006. S 25. 
21  Ibid. 2006. S 30. 
22 Carretero, Mario m.m. 2012.  S. 1ff. 
23 Holmén, Janne. Ibid. S 25. 



 

6 
 

världen har en tendens till att vara nationalistiska och använder sig av en subjektiv drivande berättelse, 

där instuderingsfrågor ofta inte existerar eller endast begär eleverna att återberätta det de har tidigare 

läst. Det blir en form av propaganda för att stödja den sociala agendan för samtiden. Efter andra 

världskriget präglades t.ex. böckerna av nationalistiska historiebruk genom hjältedyrkan, subjektiva 

rubriker, militärhistoria m.m. Eleverna får då endast ett perspektiv vilket berövar dem möjligheten att 

skapa ett eget perspektiv samtidigt som de blir sårbara för konstruktionen av en specifik nationalistisk 

identitet. 24 Det resultat Holmén kom fram till var att läroböckerna med stor sannolikhet påverkas av 

politiska klimat och av det som antas vara politiskt korrekt under samtiden, vilket kan orsaka att de är 

politiskt skiftande från bok till bok. 25 

Göran Andolf i sin avhandling Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965 (1972), 

ansåg att tidigare forskning var osystematiskt och därför gav en mer subjektiv bild på forskningen. 

Andolf genomförde därför istället en kvantitativ forskning på ämnet.26 Han valde en kvantitativ 

innehållsanalys för han ansåg att detta skulle frigöra läsaren från subjektiviteten som kan medföras 

med de tidigare forskarnas metod. Andolf anser att en kvalitativ forskning medför problem, bl.a. p.g.a. 

att forskaren väljer ut delar av text eller citat som passar för forskaren själv, möjligtvis för att stödja 

sina argument, på så vis resultatet påverkat av subjektiviteten. För att genomföra denna 

innehållsanalys studerade han valet av innehåll, disposition, ett urval av specifika ordval som kan ge en 

tolkning beroende på slagkraften, ord per sida eller kapitel osv. detta ansåg han ger läsaren 

möjligheten att läsaren att få en egen uppfattning av läromedlen.27 Dock kan hans urval av specifika ord 

fälla honom, då han har valt ut ord han anser är av väsentlig betydelse. Hans resultat var att 

debatterna var olika, deras fokus skiftade mellan patriotism, att förstärka elevens moraler eller 

perspektiv, förståelse över källkritik osv. och att fullfölja detta skulle ske genom att prioritera svensk 

historia, romarrikets moraler, modern historia etc. 28 

Hans kritik av de tidigare forskarnas urval av metod gav mig en försiktighet i mitt val av den kvalitativa 

metoden. Andolf kritik är sann, en kvalitativ tolkning av text är beroende av vad forskaren, i detta fall 

jag, anser är väsentligt att skriva om, vilket skapar en subjektivitet. I ett försök att kontra detta har jag 

valt att ge en större bakgrund för att på så sätt ge läsaren en större förståelse om dåtidens politiska 

påverkan, både inrikes och utrikes. Samtidigt beskrivs lärobokens inflytande och hur den skapas med 

en jämförelse med vilken information jag utgår ifrån vad min tolkning av historiemedvetande och 

historiekultur är. Hans uppmaning om att fortsätta att studera romarrikets moraler påverkade även 

mitt val att studera just romarriket. 

Annat material som används i studien är historikern Yvonne Hirdmans litteratur om Sveriges Historia 

1920-1965. Denna kommer för att användas till för att skapa Sveriges bakgrund. Tidigare nämnt, 

Historien är nu av Karl-Göran Karlsson och Ulf Zander tillför också till teorin samt en tolkning av 

begreppet historiekultur och historiemedvetande som är kompletterat med Vems är historien? 

författat av historiedidaktikern Kenneth Nordgren. 

                                                           
24 Carretero, Mario m.fl. 2012 S 49ff. 
25 Holmén, Janne. 2006. S 333f. 
26 Andolf, Göran. 1972. S 1ff. 
27 Ibid. S 136ff. 
28 Ibid. S 317f. 
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1.4 Teori 

För att behandla denna uppsats är det lämpligast att skapa ett eget teoretiskt ramverk. Likt tidigare 

avhandlingar benämnt så spelar olika faktorer in i skapandet av läroböcker. T.ex. politiska skeenden i 

samtiden både inrikes och utrikes, läroboksgranskningar, subjektiva mål genom förlaget eller 

läroplanens riktlinjer. Detta ramverk kommer att bestå av en modell från Historien är nu. 

 

Historien är nu presenterar ett sätt att studera läromedel för att kunna förstå det historiekulturella. 

Metoden som förelås består av en trestegs kedja där det beskrivs hur läromedlen kan granskas. Det 

första steget består av det utrikespolitiska klimatet. Detta kan t.ex. vara aktuella samhällsdebatter, 

politik eller världsorganisationer. Det andra är det inrikespolitiska klimatet, som är påverkat av det 

första steget, det är t.ex. förutsättningar från förlagets krav, läroplaner eller krav från köparna 

(lärarna). Sista steget i kedjan är författaren som möjligtvis har egna subjektiva idéer men som 

samtidigt ska skapa ett attraktivt läromedel till marknaden som uppfyller de tidigare stegens krav.29  

 

I min studie har jag valt samtida aktiva världsorganisationer som den utrikespolitiska faktorn och 

läroplaner som inrikes. Detta val har jag gjort eftersom världsorganisationerna Föreningen Norden, 

CISH och UNESCO, bedrev läromedelsgranskningar under denna tid. Läroplanen 1909 är inte påverkad 

av första världskriget eller granskningar medan läroplanen från 1935 kan ge ett nytt perspektiv efter 

kriget och granskningarna. Begreppet historiekultur kommer att studeras här, hur den möjliga 

speglingen av romarriket var och hur den kan ha förändrats på grund av de olika påverkningarna som 

fanns. 

 

                                                           
29 Karlsson, Klas-Göran. Zander, Ulf. M.m. 2009. S 295ff. 

Läromedel

Författaren

Inrikespolitiskt 
klimat
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Varför inte ”nedsivringsteorin” valdes är på grund av att denna fokuserar mer på forskarnas fokus och 

hur lärarna tog emot denna kunskap. Denna teori berör inte lärobokens tillverkning och betydelse utan 

förklarar främst hur kunskapen ”silas” ner till lärarna, vilket faller utanför uppsatsens syfte om vad 

läroböckerna har för historiekultur. 

 

Wenigers teori liknar mitt teoretiska ramverk men denna berör mer än läroböckerna och läroplanerna. 

Studien skulle behöva inkludera fler olika faktorer som kan skapa ett historiskt intryck, dessa kan vara 

bl.a. teater, museum, filmer osv. Långströms avhandling som använder dessa två teorier, gav mycket 

fokus åt författarna. Han konstruerade en profil om vem den typiska läroboksförfattaren är samt varför 

de har valt att bli läroboksförfattare. Frågeställningen för honom var vad, vem och varför?30 

 

Carreteros studie berör en lärobokundersökning som fokuserar på skapandet av identitet samt 

lärobokens bruk i olika länder. Detta genomfördes genom att studera specifika egenskaper som stödjer 

det nationella målet. Detta påminner om min uppsats som studerar vilka egenskaper som tilldelas olika 

kulturer. Dock så undersöker inte Carretero kulturer på ett liknande sätt. Syftet för denna uppsats är 

hur historiekultur speglas och för att tolka detta studeras även vilka specifika kulturer som inkluderas 

eller undangöms, vilka benämnelser olika kulturer kan tilldelas, vilka rättigheter som beskrivs och 

dylikt. Dessutom studeras hur läroböckerna har anpassats till olika situationer inrikes samt utrikes. 

Carretero beskriver den inrikespolitiska situationen främst i form av den dåvarande ideologin och inte 

andra samhällsfrågor.31 

 

Tillskillnad från de andra teorierna så använder jag även mig av begreppet historiekultur för att studera 

materialet. Historiekultur är en del av det didaktiska begreppet historiemedvetande. 

Historiemedvetande är förenklat beskrivet människans tolkning av det förflutna, en förståelse över det 

närvarande och perspektivet på framtiden.32  Hur människan i fråga tolkar detta kan bero på flera olika 

orsaker som kan skapa ens identitet. Politik, berättelser, media osv. kan påverka historiemedvetandet.  

Hur historiekulturen reflekteras kan forma personens historiemedvetande, detta genom en 

kommunikativ aspekt, t.ex. den formella skolan. Det som återberättas i läroböckerna har gått igenom 

processer där information har blivit utesluten, omvriden eller utvald beroende på samtida 

samhällsorienterande fokus.  Hur historiekulturen speglas i läroböcker kan man tolka exempelvis 

genom hur världens olika kulturer beskrivs, vad som inkluderas, vilket perspektiv som används och hur 

de benämns. Detta i sin tur hjälper då eleven att skapa ett historiemedvetande, som bygger vidare på 

elevens identitet och perspektiv om folk från världens kulturer.33 

1.5 Avgränsningar 

På grund av det breda området som existerar både forsknings- och källmässigt så fick avgränsningen bli 

en period med större politiska spänningar. Historieläroböckerna valdes genom ett så kallat stickprov 

                                                           
30 Långström, Sture. 1997 S 
31 Carretero, Mario m.fl. 2012 S1ff, S 49ff. 
32 Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige. Diss. Karlstad: Karlstads universitet, 2006. S 15. 
33 Ibid. S 19ff. 
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där man gör ett slumpmässigt urval per decennium som passade min studie, en bok skapad under 

1920-, 30- och 50-talet valdes ut. Avgränsningen blev perioden under mellankrigstiden och efter andra 

världskriget, detta är för att denna period definieras av nationalismen stora politiska roll och hur den 

kom att adapteras i samhället. Under samma period började världsorganisationer att formas och 

påverka världens skolor genom bl.a. läromedelsgranskningar. Detta är orsaken till varför jag valde åren 

1909/1920, 1935/1935 och 1954, då de senare två läroböckerna är släppta efter en 

läromedelsgranskning medan den första kan ge perspektivet innan granskningarna.  

 

Av personligt intresse valde jag att avgränsa mig till gymnasiets läroböcker, då dessa berörs av kritiken 

från Andolf och Historien är nu dessutom består inte gymnasiets undervisning endast av stoffhistoria 

utan mer möjligheter finns för djupare studier. Jag valde även att begränsa mig till en viss period, valet 

blev då romarriket. Romarriket har alltid präglat läroböckerna och undervisning inom Europa, där dess 

historiebruk är digert med att skapa en medborgerlig invånare, hjältedyrkan eller nationalism som 

exempel. Valet blir även utmärkt på grund av romarrikets mångfald av olika kulturer, sexualitet och 

kön; valet av vilka som blir inkluderade eller inte blir intressant på ett historiekulturellt perspektiv. 

Andolf nämnde även i sin avhandling att ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att studera just 

romarrikets moraler. 

 

Åren 1909/1920 valdes då det är närmast efter första världskrigets slut men innan NF (Nationernas 

Förbund) skapades (1920), förhoppningen med detta är att få en inblick i hur Sverige tolkade 

världsbilden innan det globala inflytandes påverkan. Dock grundades det en annan organisation för att 

motverka nationalistisk historia inom Norden, den s.k. Föreningen Norden, vilken kan ha påverkat 

materialet. Orsaken att åren 1935/1935 valdes är p.g.a. att NF hade grundat organisationen Bulletin of 

the International Committee of Historical Sciences 1926, denna organisation hade redan existerat i ett 

decennium vilket har gett den tid att påverka, samtidigt som världspolitikens situation med fascism och 

nazism berörde alla. Det sista urvalet 1954 valdes på grund av att jag vill få en jämförelse med de 

tidigare perioderna samtidigt som världen återhämtar sig från andra världskriget och hanterar nya 

politiska situationer som exempelvis kommunism/stalinism. Även FN:s (Förenta Nationerna) som 

grundade UNESCO (United Nations Educational, Sientific and Cultural Organization), hade varit aktiv ett 

par år och kan ha påverkat undervisningsmaterialet i Sverige med sin globala revision av 

historieläromedel. För 1954 är det endast läroboken som undersöks då läroplanen för 1935 är aktiv 

fram till år 1956. 

 

Forskningen kommer främst att beröra progressiva förändringar som sker i historieavbildningen, men 

för objektivitetens skull skall jag inte undvika exempel av nationalistiska förändringar eller om det 

möjligtvis inte sker förändringar. 

 



 

10 
 

1.6 Metod 

Metoderna som valdes är en kvalitativ och en komparativ metod. Den kvalitativa metoden innebär att 

man skapar en tolkning samt förståelse av läroplanerna och läroböckerna, vilket kändes som en 

passande metod för denna studie.34 En kvalitativ tolkning krävs för att kunna dra slutsatser från 

historieläroböckerna om hur historiekulturen speglas. Valet av metod kan motiveras av Historien är nu 

och dess kritik av tidigare forskning, där den tidigare forskningen kritiseras för att främst ha bedrivit en 

kvantitativ metod.35 Därefter kan jag använda mig av en komparativ metod för att se skillnaderna 

mellan läroplanerna och böckerna. Frågeställningen är det som kommer vägleda mig genom detta 

arbete genom att strukturera en förståelse om läroplanerna, läromedel, världsorganisationerna för att 

sedan göra en jämförelse. För att få en djupare insikt krävs det att man har en förförståelse om 

samhället och den politiska situationen under denna period för att kunna dra paralleller. Något som 

stärks av Holmén, är varför en jämförelse mellan läromedel är en lämplig metod att använda för att se 

politiska skillnader.36 Mario Carretero m.fl. tar upp påpekar några punkter som är bra att tänka på när 

man forskar kring läromedel. De nämner sex olika punkter som är typiska när det kommer till att skapa 

en identitet, något som är viktigt att tänka på när jag genomför min forskning. Fyra av dessa punkter är 

t.ex. när texten talar om ett ”vi” och ett ”dom”, användandet av känslomässiga ämnen som krig eller 

folkmord, ett specifikt tema som t.ex. strävandet efter ”frihet” eller användningen av moral om vad 

som är rätt och fel.37 

 

En kvalitativ metod lämnar dock mycket att eftersträva. Då man genomför en kvalitativ tolkning av sin 

egen läsning av källor så tolkar jag detta med hjälp av min kunskap inom ämnet och mitt 

historiemedvetande. Andolf påpekar detta som ett problem vid en kvalitativ forskning, då läsaren 

riskerar utsättas för författarens subjektiva tolkning.38 Det gäller för läsaren att vara kritisk till min 

tolkning då den är skriven ur mitt perspektiv om vad historiekultur betyder och vad jag anser är 

väsentliga förändringar. För att underlätta detta har jag därför skrivit en större bakgrund där min 

tolkning av historiekultur, världsorganisationerna, den politiska situationen i Sverige och läroplanens 

samt läromedlets betydelse beskrivs, i hopp om att ge läsaren en inblick i min förförståelse. 

 

1.7 Material 

Primärkällorna som kommer att studeras först är läroplanerna från 1909 och 1935. Dessa läroplaner är 

de enda som existerar fram till 1956, det sker dock två revideringar under denna period men dessa 

berör endast ämnen inom språk. Läroplaner är ett bra material att studera om man vill få en inblick i 

vad som skulle prioriteras och läras ut dock är planeringar ett lätt offer för förändringar. Läroböcker är 

ett bra källmaterial ifall man vill få en någorlunda uppfattning om vad som undervisades i ämnet 

historia förr. Forskningen kring läroböckernas betydelse är diger och den har påvisat att läroboken 

                                                           
34 Florén, Anders, Ågren, Henrik (2006). Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 
2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. S 55ff. 
35 Karlsson, Karl-Göran. Zander, Ulf. m.m. 2009. S 295. 
36 Janne, Holmén. 2006. S. 24 
37 Mario Carretero m.m. 2012. S 155f. 
38 Andolf, Göran. 1972. S 136ff. 
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utgör grunden för undervisningen och där människors syn på dåtid, nutid och framtid får sin skapelse.39 

Dock behöver läroböckerna följa läroplanen för att kunna bli accepterad och godkänd av lärarna 

Dessutom ger läroplaner en inrikespolitisk bild av vad som anses vara viktigt att lära ut under 

läroplanens aktiva period. 

 

De andra primärkällorna är läroböcker, där fokuset främst kommer att läggas på läroböckerna för 

historieundervisningen under denna period. Första läroboken som valdes är Lärobok i forntidens och 

medeltidens allmänna historia för gymnasiet av Erik Falk som släpptes 1920. Denna lärobok 

tillsammans med första läroplanen valdes på grund av att NF/CISH inte haft någon möjlighet att 

påverka dess innehåll utan det är främst Sveriges egna riktlinjer som har följts, dock finns möjligheten 

att Föreningen Norden kan ha påverkat materialet. Den andra läroboken som valdes är Lärobok i 

allmän historia för gymnasiet. Forntiden och medeltiden av Erik Falk och Gustaf Jacobson, utgiven 

1935. Läroplanen för 1935 och denna lärobok valdes på grund av att det är möjligt att CISH har haft 

inflytande på hur undervisningen inom historia skulle genomföras, samtidigt som världspolitiken vid 

denna tid var ostabil. Till sist studerades Allmän historia för gymnasiet författad av Martin Bäcklin, 

utgiven 1954. Denna lärobok valdes för att få en reflektion efter andra världskrigets avslut och hur den 

nya världsorganisationen UNESCO påverkade undervisningsmaterialet. Böckerna valdes på grund av att 

de även användes i Andolfs studie, i syfte att utföra hans förslag på fortsatta studier inom romarriket 

och bruket av en annan metod kan ge nya resultat. 

  

                                                           
39 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. m.m. 2009. S 294ff. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sverige och skolsystemet 

I början av första världskriget var Sverige i en kluven situation. Ena delen av Sverige var konservativ och 

den andra delen började bestå av socialdemokrater under Hjalmar Branting. 1917 började en matbrist 

att sprida sig genom Sverige på grund av handelsblockader orsakade av krigets omständigheter. 

Demonstrationer började runtomkring i landet, många säkert inspirerade av den ryska revolutionen 

och det socialdemokratiska partiet fick ytterligare ett parti, det socialdemokratiska vänsterpartiet.  

Valet 1917 blev en seger för Socialdemokraterna över det tidigare Liberala samlingspartiet vilket kom 

att leda till att man fick skapa en koalitionsregering med varandra med den liberala Nils Edén som 

statsminister. Till ecklesiastikminister valdes socialdemokraten och folkskolläraren Värner Rydén.40 En 

blandning mellan nationalism, socialism och början på kommunism rådde. 

Efter första världskriget var det osäkert hur man först skulle hantera dess efterverkning. Krigets 

hemskheter skulle fördömas, däribland nationalism. Dock valde man runt om i världen att ändå knyta 

an till känslorna vid 1914 med hjältedyrkan, ära och nationalism, genom bl.a. skapande av statyer, 

dikter m.m. Liberalerna sökte efter en bättre folkutbildning och socialdemokraten Rydén kom att 

genomföra en större reformation i Sveriges utbildningshistoria. Rydén skapade en ny skolkommission 

under hans ledning. Där nya idéer formades t.ex. samskola bland flickor och pojkar samt en 

enhetsskola vilket var en skola bestående av folkskola och läroverk, detta var dock bara debatter. 1919 

skapades det en ny läroplan där katekesundervisningen skulle avvecklas, där den tidigare 

religionsundervisningen med fokus på Gud och fäderneslandet var värdegrunden i undervisningen. 

Detta kom att minska kristendomens betydelse i undervisningen. 1922 så grundades även rasbiologiska 

institutet i Uppsala, där arv, ras och eugenik studerades med socialdarwinismen som grund till 

forskningen. Visserligen var inte hela Sverige positiv till en forskning tillägnad att sortera människor 

med ”goda” och ”negativa” gener, men att det fanns så pass intresse för det att ett institut skapades 

och att tvångssterilisering sedan infördes 1933 ger ett perspektiv om toleransen på den tiden.41 

1927 kom en ny skolreform inspirerad av Rydéns tidigare idéer. Den dåvarande ecklesiastikministern 

John Almqvist la fram en ny reform för skolan. Almqvist ville införa t.ex. enhetsskola samt en samskola 

där båda könen skulle inkluderas. Detta resulterade i många diskussioner mellan de ”högre” utbildade, 

borgarna och ”de andra”, t.ex. arbetarklassen. Däribland förkastade borgarna idén om att kvinnan 

skulle få en likvärdig utbildning som mannen, för detta skulle distrahera dem från deras ”plats i 

hemmet”. Skolreformen klubbades dock igenom med en kompromiss för att möta båda sidornas krav. 

Det blev ingen enhetsskola men flickor fick chansen till en högre utbildning.42 

Under 1930 blev befolkningsfrågan den viktigaste politiska debatten. Samtidigt påverkades Sverige av 

de nya rörelserna i världen och även den ekonomiska krisen påverkade politiken vilket gjorde att 

ideologier som fascism och nazism växte fram och fick stöd. Dock blev det även nytt fokus på feminism 

                                                           
40 Hirdman, Yvonne, Björkman, Jenny & Lundberg, Urban 2012. Sveriges historia. 1920-1965. Stockholm: Norstedt. S 26ff. 
41 Ibid. S 19f, 52, 118ff, 220f. 
42 Ibid. S 143ff. 



 

13 
 

och genus i samband med betydelsen av folkhemmet och den svenska modellen, där familjen fick 

större betydelse. Skolan fick en ny uppgift vid denna tidpunkt där den skulle föra samman staten och 

individen, syftet var att det skulle skapa en individ med frihet under demokratiskt ansvar, istället för 

den gammalmodiga lydnadsfostran som dominerade innan, detta var styrt av den vänstra, 

socialdemokratiska sidan. Högern förlorade fäste i sin politiska roll, då deras idéer var mer liknande 

fascismens när det kom till befolkningen och familjen, där man fokuserade på nation, tradition och 

kvinnan som den uppoffrande modern.43 Året 1933 blev en oroväckande tid för världsorganisationen 

NF som tappade sin maktposition efter länder som Japan, Italien, Sovjetunionen började utnyttja 

situationen med erövringar eller akter som Holodomor (massvälten orsakad av Sovjetunionen).44 1938 

började staten med en läromedelsgranskning där läroböcker granskades i förväg innan de användes i 

undervisningen. Dessa läroböcker granskades genom att undersöka om de stödde kursplanerna, hur 

språket var och ifall de ansågs vara objektiva.45 

Efter andra världskriget blev det allt strängare kontroller på nationalism och extremism. Statsvetaren 

och liberalen Herbert Tingsten kom att mynta begreppet 1945:s idéer, däribland exempel på vad vi idag 

kallar för historiebruk. Han kritiserade flera ideologier och bemärkte deras exempel på extremism. Nu 

började offentliga utredningar i diverse näringsgrenar, ett exempel av dessa är läroboksföretagen. 

Detta för att leta efter radikal agenda som kunde finnas i efterkrigsprogrammet. Politiskt så fördömdes 

nazism och fascism men kommunismen fick ny uppmärksamhet, dock så drog sig Sverige främst mot 

väst och USA. Neutralpolitiken var aktuell för Sverige och socialdemokraterna fortsatte styra med sin 

regering med Tage Erlander som statsminister.46  1950-talet började nya oroligheter såsom Koreakriget där 

Sverige styrdes mot att stödja Sydkorea och USA, vilket ledde till tankar om att förstärka försvaret. Sexualitet fick 

nytt liv i den politiska debatten där kvinnans plats och homosexuellas rättigheter pressades för modernisering.47 

2.2 Världsorganisationer och dess påverkan 

 

Efter första världskriget fördes det stora debatter kring den starka nationalismen som skapades i länder 

genom undervisning och hur detta brukades i läromedel, speciellt inom historia. 1919 grundades 

Föreningen Norden, 1926 skapade NF organisationen Bulletin of the International Committee of 

Historical Sciences och efter andra världskriget UNESCO. Dessa genomförde revisioner av 

historieböcker.48 

2.2.1 Föreningen Norden 

Föreningen Norden skapades i syfte att forma en nordisk gemenskap efter första världskriget. Detta 

förbund består av frivilliga, enskilda individer, organisationer m.m. som strävar efter att vara en 

politiskt och religiöst, objektiv förening. Deras huvuduppgift är att främja ett nordiskt samarbete och 

                                                           
43 Ibid. S 179ff, 217ff. 
44 Ibid. S 238ff. 
45 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-
1.181769. 2018-01-15 
46 Ibid. S 397ff. 
47 Ibid. S 495ff, 585ff. 
48 Holmén, Janne. 2006. S 30f. 
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gemenskap, bl.a. genom ransonering.49 Under mellankrigsåren 1919-1922 tog sig föreningen an arbetet 

med att granska historieläroböcker. Deras fokus lades dock främst på nordisk historia och hur dess 

reflektion av varandra var.50 Trots detta fokus är det möjligt att revisionen påverkade litteratur till att 

begränsa nationalismen även på mer allmän historia. 

2.2.2 Bulletin of the International Committee of Historical Sciences 

Organisationen CISH var aktiv redan sent 1800-tal dock var den oorganiserad under den tiden, 1923 

bestämde sig CISH dock för att bli en mer permanent organisation för att fungera som ett förbund för 

forskare inom historieämnet. Dess syfte var att skapa ett internationellt samarbete för att främja 

historievetenskap. Organisationen ska vara en etisk och professionell organisation som skyddar 

yttrandefrihet inom historisk forskning och undervisning, dessutom ska den vara emot missbrukandet 

av historia.51  1926 blev den officiellt grundad av NF och fick uppdraget att genomföra en revision av 

historieläroböcker, mycket på grund av nationalismen som existerade i bl.a. läroböcker skulle 

granskas.52 Trycket för politisk påverkan må ha ökat vid denna period, nu när en internationell 

organisation tog steg för att minska bl.a. faktafel och nationalism. 

2.2.3 UNESCO 

Efter andra världskriget grundades UNESCO som en gren av FN, deras uppdrag blev bl.a. att garantera 

människors tillgång till en undervisning av viss kvalitet, som en mänsklig rättighet.53 1946 godkände 

UNESCO ett förslag som kallades för Programme for the Improvement of Text-Books and Teaching 

Materials as Aids in Developing International Understanding, vars handbok utgavs 1949. Fokus skulle 

skiftas till en mer global nivå angående läroböcker med rapporten Looking at the World through 

Textbooks men den stannade fortfarande på det nationella planet. Dock fortskred deras arbete med 

revisionen, målet med detta var att korrigera fakta och öka uppmärksamheten för den globala världen i 

läroböcker.54 Mina förhoppningar här är att se en förbättring och digrare material om världens historia. 

2.2.4 Läroplanens syfte och betydelse 

Läroplanen är ett statligt styrdokument som lärarna ska använda som grund för att skapa sina 

momentscheman. Läroplaners syfte är att förmedla statens önskan om vad som de anser är viktigt att 

lära ut till eleverna under samtiden. I dessa dokument beskrivs bl.a. värdegrunden som eleverna ska 

förstå, lärarens ansvar, riktlinjer, individuella kursers syfte och vilka metoder som ska appliceras i 

undervisningen.  Läroplanen skapas genom olika statliga bestämmelser, ofta påverkade utifrån 

samtidens utrikes- och inrikespolitiska diskussioner. Genom dessa får man en bra bild över vad som 

ansågs vara av betydelse under denna period, som Selanders tidigare citat om ”test-traduktionen” 

syftade på. Dessa läroplaner blir ofta en grund till läroböckernas skapande, där lärare väljer böcker som 

                                                           
49 http://norden.se/om-foreningen/foreningens-historia/ 2017-11-29 
50 Holmén, Janne. 2006. S 31f. 
51 http://www.cish.org/index.php/en/presentation/constitution/. Art. 1. Purpose of the Committee. 2017-11-29 
52 Holmén, Janne. 2006. S 30f. 
53 https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco. 2017-11-29. 
54 Pingel, Falk. 2010. UNESCO guidebook on textbook research and textbook revision. Unesco. S 11f. 
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anses följa läroplanen.55 Därav blir det viktigt att få en förståelse om de allmänna- och 

metodanvisningarna för att få ett perspektiv över statens prioriteringar inom utbildningen. 

I dagens läge är det LGY11 som är aktuell. I denna finner man tydliga krav på en gemensam kultur, 

internationalisering och människors lika värde. Något som ska främjas är en förståelse för de olika 

kulturerna i samhället och elevens förmåga att skapa egna perspektiv. 56 Läroplaner innan 1970 hade 

ett mer bestämt perspektiv skapat av staten, som de ville att eleverna skulle utveckla. Detta 

möjliggjorde även för staten att kunna välja ut specifik information som stöttade deras perspektiv.57 

Det är dock viktigt att förstå att en jämförelse mellan LGY11 och läroplanen från 1909 & 1935 inte ska 

genomföras då vi har en annan moralisk förståelse idag. Det är dock intressant om det skulle uttryckas 

något som liknar dessa mål i både läroplan eller i läroböckerna men det är inte fokuset i denna studie; 

det är främst för att skapa en förförståelse om var vi är idag med våra läroplaner och för att ge lite 

perspektiv. 

De tidigare läroplanerna hade andra benämningar. Den rätta benämningen för läroplanen 1909 är 

Kung. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående undervisningsplan för gymnasiet. Titeln för läroplanen 1935 

är Metodiska anvisningar för undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. För att underlätta för 

läsare av denna studie har jag valt att benämna dem som Läroplan 1909 och Läroplan 1935. Under 

perioden som läroplanerna skapades så hörde samhällslära ihop med historia, vilket gör att fokus 

kommer ligga på statsbildning och politik. 

  

                                                           
55 Långström, Sture. 1997. 10ff. 
56 Läroplan för gymnasiet. LGY11. Hämtat från Skolverket. 2017-12-05. 
57 Carretero, Mario m.m. 2012.  S. 49ff. 



 

16 
 

3 Undersökning av läroplaner och läroböcker  

3.1 Läroplan 1909 

”Undervisningen i historia å gymnasiet har till uppgift […] att fördjupa lärjungarnas insikter i 

fäderneslandets historia och i allmän historia[…] samt om grunddragen af de stora kulturländernas 

statsskick.”58 

Det som efterföljer i läroplanen är kursfördelning bland de olika årskurserna där det beskrivs vad deras 

fokus i historia kommer att handla om. I alla årskurserna så beskrivs ett blandat fokus på både svensk 

och allmän historia, där den stiger periodvis från första ring med forntiden och medeltiden med 

fortsatt utveckling för ring fyra där de behandlar åren 1500–1848. Enligt läroplanen så ges det klara 

instruktioner att eleverna ska få ta del av den allmänna historian i samband med den svenska. Dock 

skulle endast de ”stora” kulturländernas statsskick inkluderas. 

I den metodiska anvisningen beskrivs vad lärarna ska undervisa, denna är uppdelad i 15 punkter som 

ska tjäna som riktlinjer för läraren. Här nedan presenteras de punkterna som är relevanta för 

uppsatsen. 

1. ”Den öfversikt af forntidens och medeltidens inre utveckling, som skall meddelas i första ringen, bör steg 

för steg föregås af korta återblickar på den politiska historiens hufvudmoment och väsentligen afse att 

rikta lärjungens uppmärksamhet på det mest typiska samhälls- och kulturlifvet, i Grekland, I Rom […] 

förnämsta kultur stater [---].” 

 

2. ”[---], bör stark vikt läggas på samhällsutvecklingen och kulturhistorien tagas i nära samband med den 

politiska. Öfver hufvud taget bör undervisningen i historia drifvas på sådant sätt, att lärjungen 

därigenom får lättare att förstå sin egen tids sociala, politiska och allmänt kulturella rörelser, deras 

uppkomst och inbördes sammanhang.” 

 

3. ”Till förebyggande af historisk konstruktion bör stoffurvalet och således äfven frågan om freds- och 

krigshistoriens inbördes företräde i hvarje särskildt fall afgöras ej efter lärarens subjektiva smak, utan 

efter sakliga grunder. Detta sker, […], som för det behandlade tidehvarfvet varit mest karakteristiskt och 

betydelsefullt. I fråga om den yttre historien (allianser, krigshändelser, fredsbestämmelser o.d.) behöfva 

endast sådana moment inläras, som i västentlig grad inverkat på ett lands inre och yttre ställning eller på 

de stora tidsrörelsernas förlopp.” 

 

4. ”För att spara tid och alltifrån början ge lärjungarna en riktig syn på tidsläget och på de allmänna 

strömningar, som utifrån påverkat vårt land, bör den allmänna historien i regel tagas före 

fäderneslandets under samma tidehvarf. [---]. 

 

5. [---]. 

 

                                                           
58 Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående undervisningsplan för gymnasiet. Gifven den 30 april 1909. Stockholm, 1909. 

(Svensk författningssamling; 1909:28). S 20. 
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6. [---]. 

 

7. ”[…], bör den å gymnasiet öfvergå till ett framställningsätt, som låter de historiska händelserna framstå i 

deras inbördes sammanhang. Uppgiften här blir framför allt att klargöra samhällsutvecklingen i dess 

hufvudlinjer. Detaljer, som ej äro af betydelse för denna utveckling men för tiden eller personen i fråga 

särskildt karakteristiska, kunna väl medtagas för att ge ökadt intresse åt skildringen, men de böra ej 

fasthållas såsom ovillkorliga kunskapsmoment.” 

 

8. ”[…] meddela lärjungarna någon föreställning om historieforskningens material och arbetssätt […] att 

låta dem under lärotimmen läsa några kortare, för ändamålet, belysande delar af källskrifter.” 

 

9.  ”Undervisningen i kulturhistoria, särskildt konsthistoria, bör främjas genom rikligt användande af 

tillgänglig åskådningsmateriel, fotografier, väggplanscher, skioptikonbilder, mynt, medaljer o.s.v.” 

 

10. ”[---] vid undervisningen öfverhufvud taget, böra opartiskhet i framställningen och försiktighet i 

omdömen om historiska personligheter och företeelser eftersträfvas. I fråga om mera omtvistade frågor 

bör påpekas, att olika uppfattningar gjort eller ännu göra sig gällande.” 

 

11. ”Särskildt å det högre stadiet böra lärjungarna fostras till själfverksamhet […]. [---] föranleda lärjungarna 

att själfva utfinna orsakssammanhanget. I allmänhet är det nyttigare att låta lärjungarna ur meddelade 

fakta draga slutsatser än att förelägga dem redan färdigbildade omdömen. Vidare böra lärjungarna vänja 

sig att ur en utförligare framställning, vare sig lärobokens eller lärarens, utsofra det väsentliga.[---]” 

 

12. ”[---]att lärjungarna få sig större uppgifter förelagda, (t.ex.. kolonialväsendets historia, 

nationalitetsrörelsen i nittonde århundradet, svenska stormaktsväldets uppkomst och förfall, vår 

domstolsorganisation under olika tider, riksdagens rättigheter och deras historiska tillkomst), hvilka de 

ha att på egen hand inhämta […] på samma gång vänja lärjungarna vid en viss själfständighet i 

förhållande till läroboken [---].” 

 

13. ”Vid undervisningen i statskunskap […] bör grundskillnaden mellan våra dagars olika statsformer 

klargöras.  Särskildt hvad Sverige vidkommer, bör påvisas, hurusom det nuvarande samhällsskicket 

framgått som en produkt af föregående tiders utvecklingsarbete. Därvid bör ock lärjungarnas 

uppmärksamhet fästas vid svensk medborgares rättigheter och skyldigheter samt nödiga upplysningar 

meddelas angående försvarets betydelse och värnpliktslagens viktigaste bestämmelser.” 

 

14. [---] 

 

15. [---] 

”[…] i tredje ring fäderneslandets historia 1654-1809 i utförligare framställning och med 

särskild vikt lagd på den inre utvecklingen jämte det viktigaste af skandinaviska 

grannländernas historia under samma tid äfvensom allmänna historien 1648-1815, 

behandlad i likhet med fäderneslandet; samt under[…] grunddragen af de viktigaste 
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kulturländernas nuvarande författning i samband med historien[…]”59 

 

Historieämnet skulle beröra Sveriges historia under stormaktstiden 1654-1809, även det ”viktigaste” av 

skandinavens historia skulle beröras. Det påpekas dock att den allmänna historien ska tas upp i samma 

period som den svenska, dock sker ett urval på vilken allmän historia som ska prioriteras på den 

metodiska delen. Då fokuset är stort på statsbildning och samhälle blir det prioriterat när det gäller all 

historia. I läroböckerna kan man möjligtvis se exempel på hur vissa egenskaper eller ideologier förhöjs. 

3.2 Läroplan 1935 

”Skolans uppgift är icke blott att utveckla lärjungarnas förståndsgåvor[…] utan även[…] 

utbilda karaktären. […] vilket bör vara ägnat att fostra de unga till ärlighet, punktlighet, 

plikttrohet, ansvarskänsla, uthållighet, förmåga att besegra svårigheter, vana att lita på 

sig själv och att väl utnyttja tiden.”60 

”De olika skolämnen äga också sina speciella karaktärsfostrande moment. […] i de 

humanistiska ämnena i övrigt lära de unga känna stora mänskliga gestalter, mänskliga 

ideal och mänskligt arbete; detta kan hos dem väcka vördnad för det som är högt och 

heligt, fosterlandskärlek, samhällsanda och humanitet”61 

Dessa två citat är hämtat ur kapitlet om karaktärsfostran om skolans allmänna uppdrag. Syftet blir 

ganska klart med det första citatet, önskan om att man ska uppfostra eleverna till att bli självständiga 

individer med plikttrohet. Det andra citatet kan tolkas som att denna plikttrohet är ägnat till 

fosterlandet, vilket kan utvecklas genom hjältar eller stora ikoner i historien som stödjer mänskliga 

ideal, möjligen det samtida aktuella idealet och få ett medborgerligt sinne, detta gäller även nyttjandet 

av mänskliga gestalter som inte endast är från det egna fosterlandet. De påpekar även att eleverna ska 

utveckla en medkänslighet/ mänsklighet vilket kan betyda att eleverna ska utvecklas till att bli mer 

toleranta, trots det nationalistiska temat. 

”Beträffande lärostoffets utväljande och lärobokens användande måste ganska stor frihet 

tillkomma[…] Det må ihågkommas, att en lärobok icke är avsedd att i sin helhet läras; i 

många fall har den snarare karaktär av en handbok, där lärljungarna kunna finna 

behövliga fakta.”62 

Undervisningen skulle i viss mån föras fritt utan läroboken. Det går dock inte neka dess betydelse som 

en vägledning för både läraren och eleverna. Carreteros kritik instämmer här och det är en kritik som 

ska tas i åtanke, vilket är att läroboken inte är en definitiv källa till vad som faktiskt lärdes ut. 

Läroplanen forsätter beskriva att det inte ligger i lärobokens natur att kunna tillfredställa alla. Därför 

bestäms det under en ämneskonferens vad som anses vara av betydelse i läroboken att bruka i 

undervisningen. Dock påpekar läroplanen att friheten inom undervisningen har en gräns, att lektionen i 

                                                           
59 Ibid. S 53f 
60 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. 1935. Stockholm: SÖ. S 5 
61 Ibid. 1935. S 5 
62 Ibid. 1935 . S 10. 
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stort sett ska hålla sig inom den allmänna ramen med dylika planeringar, anvisningar och läroböcker 

som är angivna. 

Undervisningen på gymnasiet skulle bygga vidare på realskolans utbildning, där de studerade allmän 

historia främst i dess grundstoff. I gymnasiet skulle fokuset skifta över till en fördjupning och förståelse 

kring kulturströmningar, massrörelser, idéer, ekonomiska och sociala faktorer. Läroplanen förespråkar 

även att tolerans och vidsynthet ska utvecklas. Dock fortsätter läroplanen med att det ska,  

 ”[…]iakttagas all varsamhet, så historien icke göres till en exempelsamling för moraliska 

lärdomar. Att väcka kärlek till fosterlandet, lägga grund till en god medborgaranda samt 

inskärpa vikten av humanitet och objektivitet i uppfattning och omdöme bör vara all 

historieundervisnings mål”63 

En klarare ställning ställs till bl.a. humanitet och objektivitet. Läroplanen nämner tydligt flera gånger att 

det inte ska finnas en subjektivitet, dock är det möjligt att detta blir motsägelsefullt, om det samtidigt 

ska förespråkas om en kärlek för fosterlandet och hjältedyrkan. Detta är intressant då det var likadant i 

Läroplanen 1909, trots granskningarna utförda av Föreningen Norden och CISH, så finns det 

fortfarande ett motiv för nationalism, dock kan det antas att kritik har funnits då mer tolerans har 

uppkommit i Läroplan 1935. Läroplan 1935 nämner även att i tidigt skede av allmän historia så har 

krigs-, freds, allianshistoria och dylikt har blivit allt mer beskuret för att främja en mer samhälls- och 

konsthistoria, dock är det inte helt uteslutet utan mer sparsamt använt.64 

3.3 Forntidens och Medeltidens historia 1920, Erik Falk. 

Erik Falk börjar med att lägga fokus vid folkets betydelse för romarriket. Falk fortsätter med att 

beskriva etruskerna och deras betydelse för romarrikets uppbyggnad. Etruskerna beskrivs som ett 

”märkligt” folk men att de hade en hög kultur, påverkat av den grekiska. Etruskerna i sin tur inspirerade 

det tidiga Rom med byggnadskonst, hantverk, krigsväsen, religion och inspirationen till gladiatorspelen. 

Etruskernas härstamning är osäker, men de hänvisas att ha härstammat från östra delen av 

medelhavet och var ett skickligt sjöfolk, vilket gör det en stark sannolikt att detta var ett folk ett 

blandat ursprung. 

Folket i Italien separeras in till två olika grupper, det ”umbrisk-sabelliska ”och det ”latinska”. Urvalet av 

grupper görs genom deras språkbruk och inte var folket må härstamma ifrån. Dock läggs ingen större 

fokus på deras olika kulturer och levnadssätt. Rom som stads tillkomst beskrivs genom hur det 

användes myter för att förhärliga dess ursprung med en ”förnäm” kultur som det trojanska folket 

ansågs vara. Falk beskriver även att Rom ofta använde ett patriotiskt historiebruk för att höja sin 

kultur.65 

Roms samhällsskick återkommer ofta i texten. Där medborgarnas rättigheter förklaras, dock så beskrivs 

det inte att folk med olika bakgrunder hade olika rättigheter och respekt, samt diskuteras inte 

                                                           
63 Ibid. 1935. S 108. 
64 Ibid. 1935. S 107ff. 
65 Falk, Erik. 1920. Lärobok i forntidens och medeltidens allmänna historia för gymnasiet. Stockholm: Bonnier 
56f 
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kvinnornas roll alls. Det närmaste man kommer är släktens betydelse, där nobiliteten som var 

”uppfostrade till att tjäna staten och utmärktes för sin uppoffring” får en stor faktor att spela i ”Roms 

hjältetid”.  

I beskrivningen av andra kulturer så nämns främst hellenistiska välden som Makedonien, Egypten, 

Syrien och Kartago. Grekernas roll för romarriket kom att återspeglas i deras spridning av den 

”grekiska” kulturen. Där alla grenar av den grekiska kulturen kom att utnyttjas av Romarriket och dess 

betydelsefulla handel. Förutom detta så återspeglas deras roll som politisk makt försvunnen, där 

Makedonien den ledande grekiska staten men beskrivs som ett fattigt och ”krigiskt” land. Efter 

Makedoniens fall till Rom gavs resterande grekiska stater frihet, dock påpekar Falk att dessa ”Men de 

kunde ej längre upprätthålla ordning i sitt eget land, utan de behövde en främmande makt, som gav 

lugn åt de splittrade folket”. Egypten beskrivs som en rik högkultur, rikt med livsmedel och en central 

position för världshandeln med svagt politiskt styre, där Kleopatra får nöja sig med att endast 

benämnas i en mening. Selecuiderna(Syrien) sågs om det största riket inom den östra delen av 

medelhavet men mycket mer än det får inte Syriens historia. Kartago får mer intresse, beröm över dess 

handel, numidiska rytteri och deras jordbruk. En svaghet tillägnas åt deras centralmakt där det påpekas 

att de ”ej uppbars av någon talrik nationalitet”. I Central- och Västeuropa så benämns gallerna, 

germanerna, cimbrerna osv. som ”kraftiga, starka och vilda barbarer” eller ibland för ”vildar”. Under 

Pax Romana beskriver Falk att Rom slutade med att rekrytera män från Italien till sina legioner ”[…] då 

inbyggarna i Italien visade sig allt mindre benägna för krigstjänst[…]” utan istället påpekar han att Rom 

började värva från länder som Spanien, Balkanhalvön och Afrika, ”där befolkningen var enklare och 

kraftigare”. 66 

Vägarna som Rom kom att utnyttja och fortsätta att bygga vidare på från den hellenistiska perioden får 

en betydelse som ett sätt att binda folket från de olika kulturerna i romarriket. Falk beskriver, 

 ”I detta stora välde utplånades småningom de nationella motsättningarna. Istället för de många folk, 

som förut tävlat med varandra i Medelhavsländerna, uppkom nu ett folk med gemensamt språk och 

gemensam kultur.” 67 

 Det fortsätter med en beskrivning av språkskillnaderna som minskades till två styck, grekiskan i öst och 

latinska i väst. Dock att judarna behöll sitt egna gamla språk och kultur. Falk menar även att romarriket 

var en världskultur som hade ”upptagit allt av värde, som de tidigare folken skapat”.68 

Religion får ett enskilt delkapitel i detta kapitel om Rom. Här skildras Roms större tolerans mot andra 

religioner, där även Egyptens gud Isis har ivrigt dyrkats och Persiens ljusgud Mitra ansågs bli den 

härskande guden. Judarnas och de kristnas förföljelser av statsmakten beskrivs tillsammans med den 

vacklande tron för de gamla gudarna, där det skapades en förvirring om vem man skulle följa, där de 

kristnas gud ”där de gick segrande ur kampen mellan flera gudomligheter.”.69 

                                                           
66 Ibid. 1920. 58ff. 
67 Ibid. 1920. 78ff. 
68 Ibid. 1920. 78ff. 
69 Ibid. 1920. S. 80. 
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I tidigare kapitel tillägnas sjutton sidor till övriga världens historia där Egypten, Babylonien, Assyrien, 

Syrien, Mindre Asien, Indien och Persien får dela kapitlet. Deras historiebeskrivning slutar kring 500 

f.Kr.. Därefter tar Romarriket över fram till folkvandringarna och medeltiden. I övrigt beskrivs inte 

kulturerna hos resterande av världens historia, eller hur de kan ha påverkat romarriket, förutom om 

spridningen av en hellenistisk kultur. En del tillägnas handelns betydelse, främst runt 

medelhavsområdet. Dock berör det inte direkt vilka olika kulturer som handeln förs med, hur långt 

handeln når, vilka varor som är utav intresse eller liknande.  Detsamma gäller kvinnor och sexualitet, 

inga av dessa ämnen berörs i kapitlet om Rom. Fokuset stannar främst på att beskriva samhällskicket i 

form av politik och medborgarnas position, eller vad det betydde att vara en romersk medborgare. 

Folket utanför rom benämns som ”bundsförvant” men tillägnas ingen förklaring till vilka rättigheter 

dessa har. Förutom hur boendet var så beskrivs inte hur det vardagliga livet såg ut eller hur folk från 

olika kulturer kunde behandlas olika. Det främsta fokuset handlade om hur den grekiska kulturen 

integrerades i romarriket. Romarriket kritiseras sällan, utan de upplyfts oftast för deras skickligheter 

där de bl.a. bemärks för deras samhällsskick, härskarbegåvning och naturligt begåvade jurister. Hjältar 

och ledare benämns ofta, förutom Hannibal och Pyrrhus är det främst romerska ledare som tar upp 

innehållet och hyllas ofta med berömfulla beskrivningar. 

3.4 Lärobok i allmän historia för gymnasiet. Forntiden och 

medeltiden 1935, Erik Falk. 

Falk börjar detta kapitel med att förklara tillkomsten av Rom. Detta görs med att beskriva området 

innan och betonar, ”På halvön bodde flera olika folk”.70 Varför Falk väljer att betona ordet ”folk” 

beskrivs inte, en kan anta att det är för att lägga vikt och betydelse vid just folk som en bidragande 

faktor till romarriket. Återigen nämns latinarna och samniterna som de mest betydelsefulla från den 

indoeuropeiska ”stammen” och att dessa skall ha trängt undan de tidigare ursprungsinvånarna. 

Latinarna benämns som ett ”märkligt” folk bland Italien. Etruskerna får större uppmärksamhet, 

benämns fortfarande som en högkultur, eller nära därtill. Denna gång påstås dock deras kulturella arv 

att härstamma inte bara från Grekland utan även från de orientaliska folken. Etruskernas kultur 

beskrivs genom fynd som man har hittat och som kan ha inspirerat romarriket t.ex. byggnadskonst, 

teckentydningskonsten och även gladiatorspel. I övrigt nämns bl.a. väggmålningar, metallarbeten, 

lergods m.m. Falk nämner också att det har varit två ”folk” som har invandrat till Italien i historisk tid, 

greker från Stor-Grekland och keltiska galler från Gallia Cisaplina. Självaste grundandet av Rom skulle 

ha skett genom latinska bönder som började bebygga området. Han nämner dock återigen Verigilius 

dikt Eneíden som syftar på ett trojanskt arv, en hyllning åt det grekiska kulturarvet. Falk fortsätter med 

att beskriva romarnas tidiga kultur, där de saknade grekernas ”skönhetssinne, tankedjup och religiösa 

sinneslag.” och blev därmed grekernas ”lärljungar” inom kulturen.71 Dock så nämner även Falk 

romarnas styrkor som berodde på deras tid som ett enkelt åkerbruksfolk, där hyllas diverse attribut 

som, 
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”[…]sunt, kraftfullt och ihärdigt[…] starkt utvecklad medborgarkänsla, känsla för samhället 

och villighet att underordna enskilda intressen under det allmännas krav. ”72 

Falk fortsätter detta med att beskriva romarrikets betydelse, 

”Romarna hade stor förmåga att styra sig själv och andra, och de kommo att skapa det märkligaste 

rike, som antikens historia vet att omtala. I politiskt hänseende voro romarna forntidens mest 

begåvade folk”73 

Väldiga hyllningar ges till det romerska folket och dess rike, Falk må ha ansett att romarnas var 

antikens mest begåvade folk inom politik på grund av demokratin som ansågs få en utveckling här. 

Romarnas tidigare egenskaper beskriver Falk dock mer som ”[…] ett enkelt, kraftigt och i jämförelse 

med grekerna tämligen barbariskt bondefolk”. Vidare beskriver han hur den grekiska och hellenistiska 

kulturen började spridas i Rom, hur bostäder och inredningen i dessa präglades deras kultur som 

byggnadskonst och konstverk samt att maten och lärarna var grekiska. Även hur Cato och andra 

”gammelromare” försökte stoppa detta för det var ett tecken på ”veklighet och degeneration”.74 Falk 

genomför ett par återkopplingar till nutid, däribland om nutidens rumäner som påstås härstämma från 

de romerska kolonisterna från Trajanus erövring av dåtidens Rumänien. Staden Rom under kejsartiden 

påstås vara ”medelhavets främsta kulturcentrum” men städer i romarriket får en beskrivning som inte 

är endast hyllande, utan även dess negativa aspekter finns med där boendesituationer beroende på 

klass och renhållning beskrivs.75 

Romarnas religion härstammar från Grekland. Dock påpekar Falk hur romarna genomförde deras 

”grovt vidskepliga” ceremonier, där man studerade fåglar och använde djurs inälvor.76 Andra religioner 

som kristendomen och judaism får olika skildringar. Romarnas förtryck av judar leder till uppror som 

slutar med att Jerusalem och dess tempel brändes ner, medan förföljelsen av kristna beskrivs som ett 

av de värsta brotten av författaren. Kristendomen tillägnas en seger vid slutet av romarriket på grund 

av dess överlevnad.77 

Romarnas tidiga krig mot Pyrrhus beskrivs som att romarna vände nederlagen till segrar och kunde 

därmed underlägga sig de grekiska staterna i Syditalien. Efter Roms sammanslutning med Italien 

nämner han att dessa stod i jämlike med andra stormakter inom medelhavsområdet som Makedonien, 

Syrien, Egypten och Karthago. Han går vidare med att nämna de puniska krigen som kom att ske, men 

här ges även en förklaring på begreppet punier, ”punier=fenicier=kartager” för att enklare skapa en 

förståelse för eleverna om vilken kultur Karthago kan ha tillhört. Han nämner även det kartagerna som 

energiska och ett praktiskt folk, där deras ständiga driv mot att återuppbygga sitt rike ledde till Roms 

hat mot dem och senare förstörelsen av Karthago, vilket Falk påpekar att ”ädelmod tillhörde inte deras 

dygder”.78 Folket från t.ex. Germanien uttrycks inte som barbarer, utan här beskrivs de ifrån var de 
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härstammar. Falk skriver även om Tacitus och hans verk som gav en annan blick av det germanska 

folket, där de framställdes som ett ”sunt och livskraftigt folk”79 

Romarrikets samhällsskick börjar med ett fokus på samhällsklasserna patricier och plebejer, där 

plebejernas svaga politiska och ekonomiska situationer förklaras med en jämförelse mot patricierna. 

Där sedan handlar det om plebejernas ”kamp” mot mer rättigheter. Patricierna utmålas ofta i ett 

negativt perspektiv, där Falk bl.a. syftar till Tiberius Gracchus som ”räddade” den ”farliga” 

samhällskiftningen där adelsmännen ägde majoriteten av jorden. Detta skulle nu fråntas och delas ut 

till de fattiga.80 Falk förklarar att de folk som blir underkuvade, ”behandlas icke som lydfolk utan som 

bundsförvanter” sedan följer en förklaring av deras rättigheter.  Falk fortsätter med att beskriva hur 

Italien inte var ett land utan bestod av flera stater och hur Rom gjorde för att binda samman alla stater 

genom t.ex. vägar, medborgarkolonier m.m. för att ”sammansmälta” Italien till Rom och senare även 

hur medborgarrätten kom att öka samhörigheten, samtidigt som han nämner hur de övriga kulturerna 

och språken i Italien blir ”spårlöst” försvunna. Olika sexualiteter och kvinnans rättigheter diskuteras 

inte. Dock bemärkts just att det är fria män som får delta i röstningar för senaten och väljas dit. Vilket 

kan ge en aning om kvinnans politiska situation.81 Falk ger även en förklaring över vilka länder/ riken 

som var en del av romarriket. Dessa beskrivs med både sina historiska och nutida namn, t.ex. Afrika, 

Sicilien, Makedonien, Grekland, Palestina och Mindre Asien nämns.  

Romarriket fick en ”sammansmältning” till en enhetlig kultur på grund av beroendet av samma kejsare, 

skatter, vägar, det latinska eller grekiska språket och den romerska medborgarrätten. Falk fortsätter 

även med att beskriva dessa provinser rättigheter och att de inte ska tolkas som samma som de italiska 

bundsförvanterna. T.ex. nämns den hårda beskattningen och hur dessa ”utkrävdes på ett hårdhänt 

sätt”.82 Slavarna position och bakgrund får en större beskrivning. Falk nämner att det var främst 

krigsfångar men att det även pågick slavjakter i Mindre Asien, samt att slavarna såldes på torg och 

speciellt på ön Delos. Deras position förklaras genom att beroende på var de tjänade så kunde de få 

olika sorters behandling, där t.ex. jordbrukare blev barbariskt behandlade av romarna medan 

hustjänare fick mer bekväma liv.83 Kända författare under denna tid tillägnas främst till det latinska 

språket, förutom Marcus Aurelius, Plutarchos och Ptolemeus som skrev på grekiska. Dock är det en 

större blandning av olika ämnen som historia, religion, filosofi, astronomi och naturkunskap som det 

skrivs om.  

Vid soldatkejsarens tid beskrivs hur makten kom att dvala ner i ”En anda av våld och barbari”, där olika 

häravdelningar slogs om makten. I beskrivelsen om detta ger Falk tre exempel, ”[---] (livsgardet i Rom, 

de österländska trupperna, de afrikanska trupperna o.s.v.)”. Detta är första gången det nämns att olika 

kulturer var inblandade i den romerska armén i boken, dock är det negativt belyst då det är nu som 

romarriket har förlorat ”den lyckliga perioden” och att dessa kejsare inte har bildningen eller 

humanitet som de tidigare kejsarna. När Diocletianus blev kejsare förändrades kejsardömet till att likna 

”rätt och slätt en österländsk despot”, det romerska riket kom nu att ha Egyptens förvaltning som 
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förebild. Till detta följer Falks beskrivning om hur kejsardömet liknande despotism med ökande skatter, 

dyrkning av kejsaren och en absolut kontroll. Vid Roms förfall nämner Falk hur den romerska 

litteraturen länge hade klagat på ett förfall av seder och menar att det fanns en viss sanning i detta.  

Han påpekar hur romarnas familjeband började splittras, hur skilsmässor blev vanligare, mindre 

barnantal och barnets uppfostran blev sämre vilket var ” […] ett tecken på att romarfolket sett sina 

bästa dagar”. Falk fortsätter även med att konst och litteraturens förfall med en jämförelse för ”den 

vackra Titustriumfbågen[…] Septimius Severus’ smaklösa triumfbåge på Forum[…] och slutligen 

Konstantin den stores triumfbåge i Rom med dess barbariska överlastning[…]”. Dock är det möjligt att 

Falk anser att de två senare är förfärliga genom Severus avbildning om partiska fångar och Konstantins 

hävdelse om hans uppenbarelse av Kristus som orsaken till Konstantins triumf.84 

Övriga hjältefigurer eller ledare som beskrivs i boken är Pyrrhus, han nämns som en av de tidigare stora 

motståndarna med en skicklig krigskonst, utbildad av Alexander den stores krigarskola. Hannibal 

uttrycks mer som en genialisk fältherre. Falk ägnar en förklaring till Karthagos seger vid Cannae, där 

beskriver han hur Hannibals överlägsna stridskonst kom att vinna Karthago denna strid. Dock så 

beskriver Falk även detta som ett tecken till romarnas fosterlandskärlek då den resterande delen av 

hären och dess konsul tog till reträtt hyllades för sitt bevis av fosterlandskärlek, ”[…] i stället för att 

klandra och avsätta honom för hans oförsiktighet att yrka på fältslag, tackade de honom offentligen för 

att han >ej misströstat om fäderneslandet<.”85  

Kleopatra tilldelas skulden till förlusten för sjöslaget vid Actium då hon flydde med sina skepp. Andra 

romerska hjältefigurer som Ceasar beskrivs t.ex. som en stor man som försökte ena de olika ledarna. 

Antonius beskrivs att ha tagit åt sig en orientalisk stil och manér.86 Tiberius beskrivs inte bara med 

hyllningar utan även negativa egenskaper såsom människoförakt. Beskrivningen av Caligula lyder, ”[…] 

Calígula brukar anföras som exempel på >kejsarvansinne<” och Nero tilldelas den till en ”[…] tyrann av 

värsta slag; till hans namn knyter sig bl.a. den första förföljelsen mot de kristna i Rom.”.87 I denna bok 

tilldelas det inte endast hyllningar utan även negativa egenskaper, där Neros förföljelse av kristna 

anses vara det värsta brottet.  

3.5 Allmän historia för gymnasiet 1954, Martin Bäcklin 

Historien om Rom börjar med en beskrivning av dess landskap och folket som bebodde de olika 

områdena. Folket delas upp i språkgrupper, den indoeuropeiska däribland latinarna och senare 

grekerna. Grekerna härkomst till det italienska landskapet beskrivs genom att de koloniserade och 

sedan genomförde handel med den italiska befolkningen och spred sin kultur, religion och språk. 

Kelterna som ”trängde in” och övertog Apenninerna benämns som galler. Etruskerna delas in i den 

andra språkgruppen, här benämner författaren deras osäkra härkomst. De får dock betydelse för sin 

spridning av kultur och statsskick som påverkar den äldre romerska perioden. Etruskerna i sin tur skulle 

ha varit påverkade av grekisk kultur. Beskrivningen av Roms tillkomst görs genom myten om Romulus 
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och Remus, där etruskerna får rollen som grundare och som orsak till att deras byggnadskonst spreds i 

Rom.88 Roms kultur beskriver Bäcklin som lantlig och fantasilös i sin begynnelse, med inspiration från 

etruskerna, Grekland och den hellenistiska kulturen kom konst, religion, arkitektur och grekiska att 

spridas. Dock nämner han att denna kultur anmanandes främst av de rika, då det var en lyxkultur, 

förutom de hellenistiska cirkusarna, amfiteatrarna och t.ex. gladiatorspelen.89 Den romerska kulturen 

får ofta en framtidsskildring för att visa dess betydelse som kultur har hållit sig fast genom tiderna och 

brukas även i nutiden, t.ex. vid namnen på månaderna. Författaren ger intressanta perspektiv genom 

tiderna och från olika kulturer vad de ansåg om Ceasar. Exempel som ges är författaren Dante 

Alighieris syn på Ceasar som grundaren till det heliga romerska riket eller den franska revolutionen som 

gör Ceasar till en laglös tyrann osv. fram till en modern syn om olika perspektiv om varför Ceasar ville 

återupprätta den romerska staten.90 Den fria sexualiteten i Romarriket berörs inte i texterna, trots att 

kejsare som Trajanus finns med i innehållet. Bäcklin beskriver att riket innehöll ett ”otaligt folk” som 

Rom försökte assimilera till ”ett folk och en kultur” så att alla skulle känna en samhörighet, dock talas 

om hur östern behöll grekiskan som språk. Bäcklin använder ett citat från en grekisk författare för att 

ge en tolkning över assimilationen och den ”gemensamma kulturen” 

” […] Alla stridigheter har upphört, den enda tavlan, som råder städerna emellan, är att 

synas vara den skönaste och angenämaste. Allt är fullt av gymnasier, fontäner, 

pelargångar, tempel, verkstäder och skolor. Städerna strålar av skönhet och behag, hela 

jorden är prydd som en trädgård. Beklagansvärda är de människor allena – om sådana 

finns – som lever utanför ert välde och går miste om så stora fördelar. Grek och barbar 

kan nu färdas, var han vill, liksom från fädernesland till fädernesland.”91 

Detta citat kan ge eleven en bild av vad provinsbefolkningen ansåg om den romerska kulturen, där den 

sista meningen även kan ge intrycket av samhörigheten som de olika kulturerna kunde känna för 

varandra. 

Samhällsskicket mellan de romerska invånarna, patricier och plebejer, beskrivs främst med ett neutralt 

perspektiv. Dock betonas det att det är män som innehar politiska rättigheter, vilket indirekt förklarar 

kvinnans politiska situation. Slavar tillägnas en kort omfattning, där deras antal växte med de ständiga 

krigen. På så vis kan eleven få en förståelse om att slavarna utgjordes av människor från flera olika 

kulturer däribland även italiska. Dock är deras situation relativ underskattad i form av deras 

behandling. Andra stater på den italiska halvön får benämningen bundsförvanter, där endast de 

latinska nämns utav dessa. Folket på den italiska halvön beskrivs att ha olika rättigheter jämförelsevis 

med romarna. Latinarna uttrycks dock att få jämställdhet med det romerska folket.  En viss förståelse 

av perspektivet på andra kulturer kan eleverna få, dock ges det inte ett intryck av vad romarriket hade 

för syn på olika de världskulturerna förutom att utomstående sällan valdes in i senaten. Roms spridning 

av sin kultur bemärkts dock ha undantryckt andra, t.ex. det latinska språket som blev dominant. Där 

deras skickliga statskonst ska ha skapat en känsla av samhörighet med den romerska kulturen istället. 

Mycket fokus läggs på betydelsen av ett romerskt medborgarskap. Genom detta kan eleverna 
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eventuellt få en tolkning hur romerska medborgare kunde ses som en överklass eller potentiellt mer 

betydelsefulla än andra kulturer då svårigheterna och motståndet som fanns för andra kulturer att få 

detta medborgarskap beskrivs.92 Trajanus bemärkts även som den första kejsaren som inte tillhör Italia 

utan var från Spanien. Ingen beskrivning ges varför detta kunde vara kontroversiellt.93 

Övriga delar av världen som kom att inkluderas i Romarriket får en lättare beskrivning. Tillsammans 

med dess äldre namn som Karthago, Pergamon, Akaja m.m. får de även samtidens benämnelser som 

Afrika, Asia/ Asien och Grekland. Detta kan hjälpa elever att få en starkare förståelse över vilka olika 

kulturer som kan röra sig omkring romarriket. Även när det talas om handel, t.ex. varor från Indien 

men inte vad som var så eftertraktat för romarriket. Tyvärr tillägnas de inga förklaringar vad de olika 

kulturerna innefattade. De olika kulturerna får endast benämningar som ”kraftfulla” eller ”rika” men 

tillägnas inga förklaringar till varför.94 Vid beskrivningar av betydelsefulla karaktärer är detta endast 

män förutom en kort anmärkning om Kleopatra. Personerna som är hyllade är främst romare. Kejsare 

som Caracara och Nero nämns men fokuset läggs på den ”lyckliga” perioden (pax Romana) och deras 

kejsare samt bedrifter. T.ex. Gaius Julius Caesar bemärks för sin vilja att skapa en gemenskap, Augustus 

vid sin död var ”högt aktad och älskad av alla”, Trajanus för hans handlingar gentemot 

jordbruksbefolkningen och fattiga barns uppfostran, Hadrianus för sin vilja att hjälpa provinsborna och 

slavarna samt Marcus Aurelius som beskrivs som en ädel människa och filosof. Inga direkt negativa 

anmärkningar om dessa kejsare nämns. Övriga ledare förutom den redan nämna Kleopatra så nämns 

Pyrrhus i ett kort stycke och Hannibal samt dess efterföljare i en längre författning kring en sida om 

dess sammandrabbning med romarriket. 

Vid skrivelser kring krig så benämns det ofta som att t.ex. galler ”tränger in och intar” istället för 

synonymer som invaderar eller invandring. De puniska krigen så beskrivs båda parterna, Karthago och 

Rom med neutrala termer. Eleverna presenteras även med ett citat från en romersk författare för att 

ge ett romerskt perspektiv av Hannibal, där han respekterades av romarna.95 I övrigt får Karthagos 

välde ingen större beskrivning förutom deras besittningar, sjövälde och ekonomiska makt. Den 

romerska historieskrivaren Tacitus’ verk om germanerna beskrivs som en ”tendensskrift” men 

trovärdig menar Bäcklin. Där Tacitus ska ha beskrivit germanerna som ”kraftiga och moraliskt 

högtstående i motsats till de förvekligade och sedligt förfallna romarna.”. Därefter följer Tacitus 

beskrivning av germanernas samhälle. Med detta citat kan eleverna få en bättre förståelse av 

germanerna som ansågs inte bara som ”barbarer” av romarna eller inte heller ansågs haft ”sämre” 

kultur utan bara annorlunda.96 

Inspirationen till Roms polyteistiska religion beskrivs vara från Grekland där det förklaras vilka som har 

blivit övertagna av Rom. Här ges även en liten inblick i kvinnornas roll i den religiösa sfären, där ogifta 

ingick i en ”kult” som skötte om gudinnan Vesta.97 Judarnas uppror beskrivs inte, utan endast ett stycke 

tillägnas ”[…]att Jerusalem förstördes (70), sedan judarna rest sig för att avskudda det romerska 
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oket[...]”.98 Hadrianus ställning till judarna förbises också, utan endast dennes positiva handlingar 

nämns. Kristendomen i Rom får ett eget stycke, här nämns de svåra förföljelserna romarna 

genomförde, dock ingen beskrivning i hur hemska dessa var eller varför. En förklaring ges dock varför 

kristendomen kom att få ett fäste genom Konstantin, ”Han jämställde kristendomen med de hedniska 

religionerna[…]” Bäcklin verkar dock även se den ursprungliga romerska tron som en hednisk tro. Han 

fortsätter även med att tyda kristendomens betydelse med att bibehålla den romerska kulturen efter 

dess förfall.  

”Kristendomen hade nu vuxit sig stark nog att förkväva de övriga religionerna. När 

barbariet genom germanerna bröt in över Västrom, var det genom kyrkans skydd, som 

spillror av den antika odlingen kunde leva kvar för att sedan verka befruktande på den 

nya kultur, som växte fram på den gamlas ruiner.”99 

I kapitlet om Rom har Bäcklin hållit en lagom neutral ställning till olika kulturer, här påpekar han dock 

på ”barbariet” som germanerna hade med sig under sin folkvandring. Samtidigt blir kyrkan räddaren av 

det romerska arvet.  

 Det ställs även frågor i denna bok som eleven kan få svara på, dessa frågor handlar t.ex. om olika 

landskaps påverkan inte bara i Rom eller Grekland utan att de även ska ge exempel på andra länder. 

Vissa uppgifter knyter även an till nutidsfrågor där återigen exempel på andra länder ska ges. Varför 

Gustav III skulle ha föredragit Ceasar framför Pompejus är ett annat exempel på en mer ideologisk 

fråga.  

                                                           
98 Ibid. 1954. S 72. 
99 Ibid. 1954. S 79. 



 

28 
 

4 Slutdiskussion 

4.1 Svar på frågeställning 
 

I detta kapitel kommer först frågorna att besvaras i dess följd. Därefter följer diskussion och slutsats.  

• Vilka allmänna anvisningar förespråkade läroplanerna om? Vilka anvisningar hade 

historieämnet i läroplanerna som kan beröra objektivitet och världshistoria? 

I läroplan 1909 läggs mycket fokus på fädernesländernas historia. Fokuset hamnar dock främst på 

statsbildning där även de ”stora” kulturländerna och deras grunddrag inom statsskick tas upp, vilket är 

förståeligt då läroplanen dessutom nämner att läraren ska göra ett urval ur läroboken då det inte finns 

möjlighet att använda hela boken. Fokuset på forntiden hamnar främst på det mest typiska inom 

samhället för Grekland och Rom. Det nämns även att skandinavisk historia ska studeras gemensamt 

med Sveriges, dock det som är relevant specifikt för Sverige. I läroplanen så uttrycks det ett intresse för 

att eleverna ska lära sig om allmän historia men inom statskunskap ska det läggas störst fokus på 

Sverige och dess ursprung. Där eleverna ska lära sig medborgarnas rättigheter och utvecklas till 

patriotiska medborgare . Det nämns inget specifikt om människors lika värde eller rättigheter.  När det 

kommer till lärobokens betydelse så nämns det att ett urval ska ges samtidigt som att eleverna ska 

sträva efter att utnyttja annat material än sin lärobok och att en självständighet ska utvecklas, vilket 

minskar lärobokens betydelse för undervisningen. Dock styrker denna läroplan i punkt 3 & 10, att 

läraren ska undvika subjektivitet och istället välja kunskap/ personligheter som har sakliga grunder. 

Dessutom nämns i 4 att allmän historia ska ha företräde för att eleverna ska få ett historiskt perspektiv 

på dagsläget. 

I Läroplan 1935 har läraren fått en större frihet med att utforma undervisningen. Egenskaperna som 

nämns att läraren ska uppmuntra är ärlighet, punktlighet, plikttrohet, ansvarskänsla, uthållighet, 

förmåga att besegra svårigheter, vana att lita på sig själv och att väl utnyttja tiden. Åter igen strävar 

man efter att eleverna ska ska eleverna utveckla en självständighet och egenskaper som ska skapa en 

civil medborgare, t.ex. plikttrohet och ansvarskänsla. Inom de metodiska anvisningarna för historia ska 

eleverna utveckla karaktärsfostrande egenskaper i hopp om att de ska förstå det som anses vara ”högt 

och heligt”, fosterlandskärlek, samhällsanda och humanitet. Detta skulle ske genom bruk av hjältar och 

ideal. Denna läroplan uttrycker en mycket större nationalistisk anda än tidigare läroplan. Detta märks 

särskilt tydligt av ordvalet “högt och heligt” i samband med fosterlandskärlek. Den skandinaviska 

historien benämns inte alls i denna läroplan och de nationalistiska teman är ännu starkare här än vad 

de var i Läroplan 1909. Dock är inte allt negativt, utan även progressiva resultat går att finna. Tolerans, 

vidsynthet och humanitet är tre nya ideal som skolan ska nu eftersträva att följa, något som Läroplan 

1909 saknar. I läroplanen beskrivs även lärobokens betydelse, man anser nu att läraren ska ha större 

frihet vid planeringen av undervisningen och att läroboken främst ska tjäna som en handbok för både 

elev och lärare, att den inte är tänkt att studeras i sin helhet. Detta skulle vara på grund av att 

läroboken inte har möjlighet att tillfredsställa alla, möjligen inom vilken historia som ska undervisas 

eller är utav intresse. Dock ska läraren och eleverna inte undvika läroboken, den skall fortfarande 

brukas i undervisningen. 
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• Följer läroböckerna läroplanernas anvisningar? Vilken historiekultur framträder i 

historieläroböckernas skildringar av romarriket under åren 1920, 1935 och 1954? 

 

Forntidens och Medeltidens historia följer Läroplan 1909s anvisningar när det kommer till 

beskrivningen av romarriket, där grunddrag och det typiska om samhället finns med i innehållet och 

beskriver översiktligt tidsperioderna fram till medeltiden. Kapitlet om Rom är verkar vara utvalt efter 

vad författaren eller förlaget ha ansett vara viktigt med hänsyn till läroplanen. En klar hjältedyrkan för 

Roms olika legender finns där de ofta får stort beröm för deras handlingar och ingen direkt kritik, utan 

en subjektivitet för Rom återkommer i texten. Historierna om hjältarna fokuserar oftast på deras 

handlingar för folket, ledare för den romerska folkrepubliken eller Konstantins stopp av förföljelse mot 

kristna. Att hjältar används till detta syfte kan mycket väl varit på grund av den politiska bakgrunden i 

Sverige under 1920. I samhällsaspekten får klasserna ett stort fokus, där deras olika uppgifter förklaras, 

dock saknas perspektivet utifrån hur de olika klasserna bemötte varandra (förutom slavar) men ett ofta 

återkommande tema var det romerska folkets patriotism och vilja för romarriket. Hjältebruket förekom 

främst för att återge deras aktioner för folket, det förekom ganska tydligt att Falk ville fokusera på den 

”medborgerliga individen”. 

Angående hur historiekulturen speglas i denna bok. Innan kapitlet om Rom finns det sjutton sidor 

tillägnat andra kulturer som Egypten, Babylonien, Assyrien, Syrien, Mindre Asien, Indien och Persien, 

vars historia i läroboken slutar vid 500 f.Kr. Kulturer utanför Rom beskrivs ofta väldigt kortfattat, där 

dess betydelse är knapp eller ingen, det som dock existerar kan beskrivas som objektivt, där deras 

styrkor och svagheter speglas mer rättvist. Falk förespråkar dock Rom som en världskultur där alla 

kulturer som romarriket berörde blandandes, där det väsentligaste av de andra kulturerna 

absorberades av Rom som sedan integreras av romarrikets kultur samt att språk och skrift blir latin i 

väst och grekiska i öst.  

Kapitlet om Rom saknar flera perspektiv, med tanke på dess enorma blandning av folk från olika 

kulturer uttrycks det aldrig direkt vilka kulturer som ingick i romarriket och hur dessa kan ha påverkat 

romarriket. När det kommer till perspektiv från andra än romarna så är det endast Makedoniens syn på 

romarna som speglas. Annars så är det Roms perspektiv av andra kulturer som uttrycks, främst då om 

Central- och Västeuropa där deras civilisationer beskrivs som ”vildar och barbarisk” gång på gång. 

Frågan är om det är förkärleken till romarriket eller Falks egen spegling, då han inte uttrycker specifikt 

att det var romare som såg dem som vildar. Roms perspektiv på andra allmänna kulturer förekommer 

inte. Samhället i Rom beröms ofta av Falk, där dess inspiration från Grekland nämns ofta. Vilket inte är 

förvånande på grund av intresset man hade för Grekland och Rom under tidigt 1900-tal. Falk nämner 

att det väsentliga av andra kulturer anammades av romarna, men uttrycker inte exakt vad de hämtat 

från andra kulturer, således om det inte var av grekiskt ursprung. Dessutom lämnar samhällspeglingen 

mycket att eftersträva; de olika perspektiven av folk av olika kulturer, kön eller sexualitet nämns inte 

över huvudtaget. 

Läroboken Allmän historia för gymnasiet 1935’s kapitel om romarriket följer delvis Läroplan 1935. 

Plikttrohet, medborgarkänsla, fosterlandskärlek etc. kan tolkas i flera stycken. Oftast tillägnas dessa 
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egenskaper till hjältar eller romerska medborgare. En ökad humanitet går även att finna genom 

samhällsspegling t.ex. vid återberättandet av slavarnas situation. Speciellt fokus läggs på betydelsen av 

det romerska medborgarskapet och hur den enar folket. Falk hyllar dock romarnas egenskaper som 

sunda, kraftfulla, ihärdiga stark utvecklad medborgarkänsla, känsla för samhället och villighet att 

underordna enskilda intressen under det allmännas krav. Dessa egenskaper kan jämföras med de i 

Läroplan 1935. Falk visar dock flera exempel på en förnyad objektivet kring romarna, där han även 

benämner dem som barbariska jämfört med grekerna och vid deras förstörelse av Karthago så nämner 

Falk att romarna saknade ädelmod. Även om bruket av ordet barbarisk kanske inte är ett bra uttryck, 

så visar detta att glorifieringen av Rom och dess kultur började kritiseras.  

Återigen läggs fokus på Roms begynnelse på dess olika sorters folk. Varav han särskilt betonar ordet 

folk. Etruskerna beskrivs återigen mer än andra och enligt denna bok härstammar deras kultur nu från 

en orientalisk bakgrund. Etruskernas kultur inspirerade sedan romarnas samhälle. Grekisk och 

hellenistisk kultur bemärks fortfarande som de främst bidragande kulturerna till romarriket, då det 

romerska folket benämns mer som ett simpelt folk, att de inte främjar en ”finare” kultur. Falk beskriver 

även staden Rom som medelhavets kulturcentrum och nämner romarrikets sammansmältning av olika 

kulturer, hur detta stöttades genom Roms handelsvägar samt den inrikes täckande lagen om den 

romerska medborgaren för att skapa en gemensam kultur och medborgarkänsla. Falk beskriver dock 

inte olika kulturers perspektiv av varandra förutom förföljelserna av judar och kristna. Benämningen 

”bundsförvanter” får en större förklaring kring det begreppet och deras rättigheter. Vilket är mer en 

självständighet än som ett lydfolk men samtidigt att dessa främst berör det italiska folket, medan 

provinserna hade andra rättigheter som var mer hårt och våldsamt kontrollerade. Slavarnas historia 

beskrivs mer utförligt, bl.a. genom skildringar av de olika positioner som de kan inneha och deras olika 

rättigheter, även deras handel och var den föregick beskrivs. De olika kulturerna i den romerska hären 

beskrivs inte förens vid soldatkejsarnas period då trupper från bl.a. Afrika och från österländska 

områden nämns. Detta är dock vid beskrivningen av Roms förfall och faller därför endast i ett negativt 

perspektiv. Sexualitet nämns fortfarande inte. 

För att eleverna lättare ska förstå rikets enorma storlek och diverse kultur beskriver Falk ofta de olika 

länderna och områdena med forntida och nutida termer (t.ex. Makedonien, Syrien, Egypten, Rumänien 

och Afrika). 

Religionen i Rom härstammar från Grekland men romarna hade mer ”grovt vidskepliga” sätt att utöva 

denna, vilket är en skillnad från i en tidigare upplaga där skillnaden främst presenterades genom vilka 

gudar som övertogs av romarna. Judarna får ytterst lite utrymme, de beskrivs kort som förtryckta och 

att de därför tog till uppror som slutade med förstörelsen av Jerusalem och deras tempel. Mer tillägnas 

kristendomen, Falk beskriver förföljelsen av kristna som ett av de värsta brotten och beskriver Nero 

som en tyrann av dess värsta slag för sin förföljelse av kristna men kritiserar även Konstantin den store 

och hans triumfbåge. Dock tillägnar Falk en seger åt kristendomen som överlevde förstörelsen av Rom. 

Övriga världens kulturella ledare är återigen Pyrrhus som beskrivs i en kort återberättelse om hans 

skickliga krigarkonst och sedan nederlag till romarna. Hannibal beskrivs som en genialisk fältherre och 

Falk tillägnar ett speciellt stycke om slaget vid Cannae. Detta stycke kommer dock att handla mer om 

romarna nederlag, var den vid besegrade romerska härens återkomst tilldelas en heroisk välkomnande 

då dessa ”>ej misströstat om fäderneslandet<” vilket ger reflektionen om plikttrogenheten genom 
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romarnas mod trots det svåra nederlaget. Kleopatra beskrivs endast som Marcus Antonius älskarinna 

och genom Falks beskrivning av hennes flykt med skeppen vid Actium, som även verkar varit en 

bidragande orsak till förlusten.  

Romerska kejsare, speciellt de under pax Romana får hyllningar från Falk och beskrivs som en ”lycklig” 

period. Egenskaper som tilldelas dessa är ofta visa, kloka, humana, starka, modiga m.m. men även 

negativa som tidigare nämnda Nero, Tiberius’ människoförakt och Caligulas kejsarvansinne. Intressant 

är dock att Diocletianus beskrivs som en kejsare som började vända den kaotiska soldatkejsartiden 

men vid sin förändring av kejsardömet tilldelas en liknelse vid en österländsk despot som var 

inspireradav Egyptens förvaltning, vilket orsakade att allt började förfalla igen. Trots att romarriket vid 

detta lag fått se sig kritiserat har det främst fått hyllningar. Vid dess förfall tilldelar Falk andra kulturer, 

egenskaper som en av de bidragande orsakerna. I övrigt beskriver Falk olika sorters ”hjältar” eller 

”stora män”, där vetenskapsmän, filosofer, författare, astronomer och historieskrivare tar plats. Dock 

endast romare och några få som skrev på grekiska. Detta är dock en progressiv förändring från den 

typiska kejsar- eller krigshjälten. 

Allmän historia för gymnasiet 1954 av Martin Bäcklin. I denna bok kan man finna klara samband med 

att skapa en tolerans och vidsynhet. Stor vikt läggs vid att förklara hur en gemenskap och intregration 

kom att skapas i det romerska riket med de olika kulturerna. För att styrka sitt budskap har Bäcklin 

även använt ett citat som ska ge perspektivet från medborgarna i riket, dock är detta från en “okänd” 

grekisk författare. Även flera framtidsperspektiv återges om hur romarrikets moraler har använts i olika 

länder vilket kan hjälpa till att skapa en objektivitet. För ledar- och hjältefigurer är det i stort sett 

endast romerska kejsare som nämns. Dessa är ofta hyllade för sina egenskaper att hjälpa folket genom 

förbättringar eller genom att föra alla tillsammans, speciellt kejsarna under pax Romana. Det är mycket 

möjligt att dessa stora “hjältar” presenterades som för eleverna p.g.a. att deras bedrifter främst var för 

folket och gemenskapen. Negativa egenskaper tilldelas inte de romerska ledarna. 

Liksom de tidigare böckerna beskrivs en indelning av språkgrupper däribland den indoeuropeiska med 

fokus på latinarna och grekerna. Grekerna ansågs ha koloniserat Italien och därefter spridit sin kultur, 

kelterna får dock en mer negativ återspegling och det påpekas att de ”trängde” sig in. Det är sannolikt 

att författarna favoriserade grekernas kultur framför kelterna som ofta ansågs som mer simpel. 

Etruskernas kultur tillhör de ”icke-indoeuropeiska”, de tycks ha en okänd härkomst men enligt Bäcklin 

skulle de dock vara främst inspirerade av den grekiska. Detta tillsammans med en hellenistisk kultur 

kom att utforma det romerska riket, dock ansågs det vara en lyxkultur, även gladiatorspelen. 

Etruskerna beskrivs som grundarna till Rom och den tidiga byggnadskonsten. Roms ”egna” kultur 

beskrivs som ”lantlig och fantasilös”. Det nämns dock att den romerska kulturen kom att undantrycka 

de andra kulturerna. 

Övrig kultur tillägnas dock inga större förklaringar vad för olika betydelser eller specialiteter de hade. 

De beskrivs främst som ”rika” eller ”starka” men inte varför de anses vara de. Ett undantag är 

germanerna som genom Tacitus citat får ett nytt brett perspektiv, genom detta kan eleverna lättare 

förstå att romarna inte ansåg att alla germaner var barbarer bara för att de hade en annan kultur. Dock 

beskrivs det som att galler ”tränger in och intar” vilket ger en negativ bild i jämförelse med Falks bok 

1935 där de istället ”invandrar”. Romarrikets områden beskrivs dock med dåtida och nutida termer här 

igen, vilket som sagt kan underlätta för eleverna. Tidigare citat från den okände grekiska författaren är 
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det närmaste perspektivet eleven får på olika kulturers perspektiv. Övriga världens ledare är återigen 

Pyrrhus, Kleopatra och Hannibal, där endast den senaste får en beskrivning och ett romerskt perspektiv 

av respekt för honom. 

Det romerska medborgarskapet beskrivs på ett så pass sätt att eleven kan förstå dess betydelse av 

individens rättigheter nästan så att perspektivet blir en form av överklass gentemot medborgarna i 

provinsernas rättigheter samt att det var väldigt ovanligt att andra än romare valdes in i senaten. 

Genom detta kan eleven få ett grepp om hur samhället och rättigheter kunde se ut för olika kulturer. 

Slavarna får ingen större beskrivning, det nämns endast att deras antal ökade med krig, vilket kan ge 

eleven en bild av att slavarna bestod av flera olika kulturer. 

Romarnas religion får en större omfattning än i tidigare böcker. Bäcklin skriver om de olika rollerna 

dessa gudar hade och hur de underhölls. Här nämns t.ex. Vesta och kvinnornas roll kring denna gud. 

Detta är första gången kvinnor ges utrymme i läroböckerna som studerades. Om judarnas uppror ges 

återigen ytterst lite information, endast förstörelsen av Jerusalem och dess tempel nämns, men inte 

deras förtryck eller förföljelser. Kristendomen gavs ett större fokus, där förföljelsen av kristna nämns 

och det verkar som att Bäcklin möjligen har ett tyckte för kristendomen då han skriver att den 

romerska polyteismen var hednisk och sedan att kristendomen var segrande och överlevde ”barbariet” 

som kom med germanernas folkvandring. 

 

• Sker några förändringar mellan de valda åren? Vilka förändringar handlar det i så fall om, och 

kan dessa sättas i samband med grundandet av världsorganisationerna NF, CISH & UNESCO och 

deras eller statens granskningar av läromedel? 

 

När det gäller läroplanerna går det att fundera om dessa granskningar inte berörde de statliga 

anvisningarna. Mellan dessa två läroplaner hade både Föreningar Norden och CISH genomfört 

granskningar. Trots detta uttrycker Läroplan 1935 en mer nationalistisk anda än vad tidigare Läroplan 

1909 gjorde. Specifika egenskaper som fosterlandskärlek och plikttrohet (till en viss del) i samband med 

vad som är ”högt och heligt”. Det är möjligt att de samtida politiska strömmarna kan ha påverkat dessa 

anvisningar, eller som Hirdman påpekade att efter första världskriget föll man tillbaka på den 

nationalistiska andan som ett sätt att ”hedra” länderna som var med.  Dock uttrycks tolerans, 

humanitet och vidsynthet som stora fokus för eleverna vilket är nytt i jämförelse med läroplan 1909. 

Samt påpekas att militärhistoria ska skäras ner, vilket kan vara på grund av det samtida politiska läget 

med andra världskrigets begynnelse. 

Jämför man de olika böckernas inkludering av olika kulturer så ökar elevens förståelse över hur stort 

område det romerska riket innefattade. Dock så blir den mer detaljerande beskrivningen mindre per 

civilisation och inkluderingen av andra hjältefigurer eller religioner förändras inte. Utan dessa stannar 

på romerska och grekiska samt judaism och kristendom. Böckerna blir dock mer neutralt skrivna, 

Bäcklins bok var inte lika detaljerad som Falks men var mer neutral vid beskrivningen av statsamhället. 

Dock var han mer intresserad av kristendomen än andra religioner.  
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Efter 1920 blir det en klar förändring mot ett fokus på massrörelser och gemensam kultur. 

Massrörelsen kan förstås genom handelsvägarna som det ofta skrivs om och betydelsen av ett 

romerskt medborgarskap som författarna syftar på skapar den gemensamma kulturen och samhället. 

Falk tilldelar gärna romarna och hjältefigurer egenskaper som stödjer läroplanen. Bäcklin gör främst 

detta med hjältefigurer men har en mer objektiv syn på romarna som folk. Att sexualitet och 

kvinnornas ställning inte beskrivs är inte förvånande, våra dagars moraliska syn var inte alls likadan 

som under den perioden böckerna som undersöktes är skrivna. Böckerna följer dock läroplanerna, vissa 

uppfyller självklart inte alla målen på ett kapitel men Falk nådde dessa mål ganska väl. Falks bok vid 

1935 är den som inkluderar mest fokus på kulturströmningar och vilka områden som romarriket 

innehöll, dock var det endast boken från 1920 som hade mer specifika beskrivningar av olika kulturella 

drag medans Bäcklin var den som höll en mest neutral ställning till samhällsskicket. Det är mycket 

möjligt att påverkningarna från världsorganisationernas läromedelgranskningar bidrog till att 

läroböckerna började med en mer humanistisk och vidsynthet samt att bruket av negativa termer och 

starka nationalistiska begrepp försvann mer och mer från läroböckerna. 

4.2 Diskussion  
 

Läroplan 1909 påvisar att objektivitet i undervisning ska vara självklar, lärarens subjektivitet ska inte få 

påverka undervisningens val av material eller område. Eleven ska dock utvecklas efter samtidens 

statsskick och därmed uppmuntras utvecklandet av egenskaper såsom plikttrohet. Detta kunde bl.a. 

ske genom att beskriva olika ledare i romarriket som sades leva upp till  sådana ideal eller beskriva 

andra kulturer som var emot romarriket som fiender. Att stort fokus ligger på fäderneslandets historia 

kan anses vara nationalistiskt men behöver inte betyda mer än att svensk historia skulle studeras, 

speciellt med tanke på att allmän historia skulle studeras före svensk. I Läroplan 1935 finns det större 

tolkningsutrymme för lärarna om hur undervisningen skulle läggas upp dock ska lärarna sträva efter att 

utveckla specifika egenskaper hos eleverna. Dessa är en blandning mellan nationalistiska, patriotiska, 

civila och humana egenskaper. I båda läroplanerna uttrycks dock att de egenskaper som man vill att de 

ska utveckla är för att skapa en civil medborgare för den nationella staten.  

Detta överensstämmer med Carreteros resultat. Carretero menar att historien om den allmänna 

världen blir utvald om den stödjer det nationella målet. Detta ger undervisningen en roll i skapandet av 

identiteter hos eleverna, dock anser författarna att det inte alltid är självklart att den lyckas med att 

skapa just den identiteten som är det nationella målet.100 Dock har inte Carretero helt rätt. Båda 

läroplanerna understryker att eleven ska utbildas till att bli mer självständig och att lektionen ska hållas 

objektiv för att ge eleven en större frihet att skapa sig egna perspektiv. 

Läroböckerna följer delvis läroplanen. Dock får man ha i åtanke att endast ett kapitel undersöks och 

inte hela boken, där fler av läroplanens metodiska anvisningar mycket väl kan följas. Det som går att 

konstatera är att läroplanen åtminstone delvis följs. Dessutom går det att ställa sig frågan om 

läroböckernas författare inte kunde undvika att vara subjektiva i sitt skrivande. Falk präglar andra 

civilisationer med negativa benämningar som exempelvis vildar. Bäcklin beskriver kristendomen som 

                                                           
100 Mario Carretero m.m. 2012. S 1ff. 
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en ”segrare ur barbariet”. Detta är något som Långströms resultat också påvisade. I Långströms 

intervjuer så trodde de flesta författarna att deras politiska åsikt kan ha påverkat deras arbete. 

Långström i sin tur menar att det inte går att undvika en subjektivitet i sitt skrivande, att alla författare 

kan ha påverkat materialet. Författarna ansåg även att de följde läroplanens anvisningar någorlunda 

väl.101 

Samtidens politik och dess påverkan går att spåra. Ett tydligt exempel går att finna i Falks andra bok 

från 1935. Falk skyller Roms förfall på bl.a. familjebandens splittring med skilsmässor och därmed den 

minskade reproduktionen av barn. Det var under 1930-talet som befolkningsfrågan blev en av de stora 

samhällsfrågorna. Högern förespråkade om en traditionell familjebild och en uppoffrande moder men 

det var dock vänstern som fick större politiskt stöd under denna tid. Det är möjligt att det är som 

Långström förespråkade med författarnas politiska subjektivitet och att Falk tillhörde högern. Det går 

inte att förneka att den samtida politiska situationen har påverkat boken. 

I övrigt finns det även frågor till Bäcklins bok från 1954. Dessa frågor är ofta skrivna på ett så pass vis 

att eleverna ska försöka finna information om dagens läge och andra länder. Dessa frågor kan vara allt 

från politiska och med fokus på massrörelser. Tillskillnad från vad Carreteros kritik var, att dessa främst 

skulle vara upprepande av tidigare text i boken så har eleven en större frihet och kan därmed även 

skapa egna perspektiv.fg 

4.3 Slutsats 
 

Om läroplanerna blev påverkade av världsorganisationernas granskningar går inte att klargöra. I 

Läroplan 1935 kan man se ändringar som förespråkar att de har blivit påverkade (tolerans, humanitet, 

mindre krigshistoria) samt inte (”högt och heligt”, nationalism, plikttrohet). De förespråkar utbildandet 

av vissa egenskaper för att skapa en civil medborgare som stödjer det nationella målet. Dock ska även 

en självständighet och objektivitet eftersträvas. Den allmänna historien ska även studeras innan den 

svenska för att eleverna lättare ska förstå samtida problem. 

Läroböckerna följer delvis läroplanerna, specifika statsbildnings teman och egenskaper går att finna i 

alla böcker. Att det samtida politiska läget har påverkat böckerna går inte att förneka, då tydliga 

exempel går att finna i böckerna. Historiekulturen i böckerna är olika. I den första boken tilldelas främst 

andra kulturer än romarriket negativa egenskaper och de positiva till romarna.  

Slutsatsen som kan dras är att världsorganisationens eventuella påverkan är svår att identifiera. 

Historiekulturen som är speglad i läroböckerna blir progressivt bättre i form av minskandet av negativa 

benämningar, ökat nutidsperspektiv, en större och simplare102 förklaring om vilka olika områden som 

ingick i romarriket, kritiserande av romarriket och en ökad beskrivning i samhällsspeglingen där även 

andra kulturers rättigheter (som romersk medborgare) och syn på hur varandra beskrivs utvecklas 

smått. Dessutom beskrivs det hur integrationen och migrationsströmningarna fungerade och 

                                                           
101 Långström, Sture. 1997. 216ff. 
102 Med simplare syftar jag då att det blir lättare för eleverna att förstå det geografiska läget tack vare bruket av både 
forntida benämningar och samtida på områden. 
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betydelsen av hur kulturellsmältdegel bildar gemenskap. Läroböckerna innehåller dock inga större 

beskrivningar angående andra kulturer såsom t.ex. statsskick och allmän kultur, alla områden som 

ingick i romarriket (endast några per bok beskrivs och dessa är ofta olika), bristande eller icke-

existerande perspektiv på romarriket från andra kulturer. 

Andolf är korrekt med att romarrikets moraler används för att styrka specifika egenskaper och bredda 

perspektivet hos elever. Dock ges inte ett perspektiv från andra kulturer vilket är bristande i 

objektivitet. Dock blir romarriket även kritiserat, i Falks bok från 1935 ges negativa egenskaper till både 

folket och hjältar, i Bäcklins bok från 1954 så tilldelas inte hjältar negativa egenskaper, till skillnad från 

samhället. Glorifieringen av bruket med romarrikets moraler minskas. Historiekulturen som speglas blir 

i överlag även bättre men innehållet om romarriket minskar, vilket leder till mindre beskrivningar. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att man undersöker fler böcker av andra författare/ förlag 

för att skapa ett större resultat för att se om det är ett liknande resultat, eller om eventuellt andra 

böcker skulle tolkas som mer progressiva än dessa. Det skulle även vara intressant att ta reda på om 

det är andra kulturer som benämns i andra läroböcker och eventuellt varför vissa valdes bort i favör 

mot andra kulturer. Dessutom skulle världsorganisationernas påverkan på läroböcker i Sverige kunna 

studeras närmare. 
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