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1. Inledning 
Europas vagga! Detta är hur Antikens Grekland presenteras i skolan och antikens Grekland är 

en viktig del av västvärldens historia och kan argumenteras för att vara västvärldens grund och 

vagga. Det diskuteras för att det fanns riken och civilisationer före antikens Grekland som lade 

grunden för västvärlden men antikens Grekland lade grunden för stora delar av den 

västerländska kulturen som vi lever i idag. Några exempel är skrivsystemet, den mediciniska 

och filosofiska läran, som blev inspirationen för renässansen och början på vår moderna tid. 

Antikens Grekland har även stor påverkan på populärkulturen än idag, vi ser filmer som 300 

bli internationella succéer och massiva tv-spel som Assassins Creed Odyssey. Detta är också en 

era som de flesta européer har kunskap om. De flesta vet vad staden Aten var då, de vet om 

grekernas krig mot Perserriket och de flesta vet vilka spartanerna var. Detta lärs ut i skolan, 

man är kunskapen som lärs ut baserad på vad modern forskning har kommit fram till eller är 

kunskap förlegad? Har kunskapen som eleverna får ta del av varit korrekt och aktuell eller har 

den moderna skolan använt sig av förlegad kunskap? Har kunskapen som presenterats 

uppdaterats med tiden och är passande för en modern skolklass? Jo detta är vad undersökningen 

handlar om, hur har antikens Grekland framställts då i skolan? För att få hela bilden om hur 

antikens Greklands framträdande i skolan kan man inte bara fokusera på grekerna utan även, 

förkulturerna till antikens Grekland, Perserna vars inflytande och konflikter med grekerna 

formade eran till en stor del. Men även arvet de hade i Alexander den store, hans rike och 

kulturella spridning. Berättar skolan om Perserriket på ett nyanserat sätt eller är de bara 

Greklands ärkefiende som de är i dagens populärkultur? Samma sak med Alexander den store, 

är det bara om hur stor hans rike var eller får vi veta vem han Alexander var som person? För 

att utföra denna undersökning så analyseras läroböcker från sent 1970-tal till modern tid för att 

få reda på hur mycket som har ändrats och hur mycket som är oförändrat. Får eleverna modern 

och aktuell kunskap eller är läroböckerna kvar i 1980-talet. För att få en större överblick har 

både gymnasieläroböcker och högstadieläroböcker analyserats för att få fram ett så rättvist och 

nyanserat svar som möjligt.  

 

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se hur synen och framställningen av antikens Grekland, perserna 

och Alexander den store har förändrats från 1970-talet till idag samt skillnaden mellan 

högstadieläromedel och gymnasieläromedel och hur de skiljer sig i skildringarna av detta ämne. 

 

3. Frågeställning 
1. Hur har synen på antikens Grekland i läroböckerna ändrats från 1970-talet till idag. 

2. Hur framställs Perserna och Alexander den store i läroböckerna. 

3. Vad är skillnaden mellan högstadieläromedlen och gymnasieläromedlen.  

 

4. Metod och material 
4.1. Metod och avgränsning 
Metoden består av textanalys och bildanalys i läroböcker. Metoden baseras också på en 

hermeneutisk teorimetod av text-och bildanalyser för att få fram en bild av hur antiken Grekland 

har framställts i diverse läroböcker. Som stöd för hur metoden skall utföras och hur teorin ska 
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utföras används två böcker, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt av Anders Florén och Henrik Ågren1, Metoder – undervisning och 

framträdande av Sture Långström och Ulf Viklund.2 Undersökningen består av att läsa och 

anteckna vad som beskrivs och hur det beskrivs i kapitlen om antikens Grekland i de utvalda 

läroböckerna. För att sedan göra en sammanställning av materialet och hur det hela har 

presenterats. Detta är en kvalitativ analys av kvantitativt material. Utifrån vad analysen visar så 

kommer ett resultat och ett mönster och en tidslinje presenteras där man kan se förändring och 

se vart man är idag.  

För att få fram den tidigare forskningen användes digitala källor som http://libris.kb.se varav 

sökordet var läromedel historia och http://www.diva-portal.org där sökordet Läromedel 

användes. Analysmetoden består av att läsa läroböckerna, anteckna i stora drag vad som 

beskrivs, vilka bilder som får fokus i böckerna och vilka delar som beskrivs i störst detalj. För 

att få fram dessa bilder används en form av data, där jag letar efter specifika personer, händelser 

som slaget om Marathon och kulturella delar av antikens Grekland som grekernas religion. 

Exempel på historiska personer är Alexander den store, Perikles och Aristoteles. Anteckningar 

görs för att underlätta undersökning och för att lättare kunna sammanställa den. Exempel på 

vad som antecknas är hur Perserriket framställs, hur böckerna framställer Perikles som person 

och hans betydelse, om Hellenism tas upp och om grekernas religion nämns. För att ge en 

klarare översikt av data som framställs så är det en matris sist i uppsatsen. Matrisen, data och 

undersökningen används för att få fram ett resultat och svar på frågeställningarna. 

Utifrån undersökning så sammanställs detta i ett resultat. Från resultatet så presenteras en analys 

och en slutdiskussion. För att ge en mer klarare bild i undersökningen så används samma 

stavning och benämning för platser, händelser och personer. Läroböckerna använder ord och 

termer som har ändrat stavning och benämning, som exempel har platsen Thermopylai fått flera 

olika sätt att stavas i materialet som undersöktes men för att underlätta så används samma term 

igenom hela uppsatsen även om läroboken använder en annan.  

Avgränsningen ligger i begränsningen av hur gamla läroböcker som analyserats. Då uppsatsen 

täcker många delar av antikens Grekland som ska undersökas och analyseras så hade uppsatsen 

blivit för stor om man hade tagit in fler årtionden. Det blev mer intressant att göra en 

undersökning som täckte mer moderna läroböcker och se hur skillnaderna blev under en kortare 

period men en period då mycket ändrades i läroplanen och synen på utbildning i form av en 

jämställd utbildning och skola.  

4.2. Teori 
Teorin är uppbyggd kring en samhällkulturell teori i historiskt läroboksmaterial där teorin 

byggs kring om ändringar har skett i läroböckerna utifrån samhällsförändringar och 

populärkulturen. Vad som menas är att analysens teori är baserad på att läroböckerna har 

blivit påverkad och ändrats med tiden utifrån hur samhället har ändrats och även blivit 

påverkad av populärkulturen. Att läroböckerna har anpassats och då ändrats utifrån detta och 

har blivit markant förändrade.  

Samhället och synen på moral har ändrat läroböckerna, att hur människor tänker och deras syn 

på vad som är jämställdhet och rättvisa i samhället har ändrat hur läroböckerna har formats, 

vad de beskriver och vilka delar av historien som får fokus i böckerna. Att kvinnorollen i 

böckerna kommer att ändras och kommer få större roll i böckerna. Hur fokuset är mindre på 

                                                             
1 Ågren, Henrik. Florén, Anders.  Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt historiska undersökningar. Lund: Studentlitteratur AB. 2005.  
2 Viklund, Ulf. Långström, Sture. Metoder – undervisning och framträdande. Lund: studentlitteratur AB. 2015. 
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krigen och mer på kulturen och personerna. Att personerna som får fokus är mer 

vetenskapsmän, filosofer och lärda män istället för militära män. Även att populärkulturen har 

påverkat undervisningen och att stereotyper kommer att framträda i läroböckerna. Att öst mot 

väst stereotypen kommer att få framträdande i böckerna och att Alexander den store framställs 

som utvalde att rädda den grekiska kulturen. Även hur läroböckerna på gymnasienivå och 

högstadienivå skiljer sig med vart fokus läggs och hur högstadieböckerna kommer att vara 

mer intresserad av enkla fakta medans gymnasieläroböckerna kommer ge mer tillfällen att 

diskutera ämnet.  

4.3.      Material 
För att få fram material besöktes bibliotek och skolor där materialet lånades. Läroböcker 

lånades även via LIBRIS där sökorden var läromedel historia, läromedel historia gymnasiet, 

läromedel historia 1970, läromedel historia 1980, läromedel historia 1990.  Materialet består 

av ett böcker från varje årtionde, även om vissa årtionden är mer representerade än andra, 

anledningen för detta handlar om tillgänglighet av material och tiden som gavs till att hitta 

material. De böckerna som används är: 

4.3.1.  Högstadiet 
Historia årskurs 7–9 stadiebok högstadiet av Bengt Åke Häger och Göran Rystad. 1978 

Högstadiet levande historia 1983 Version I av Lars Hildingsson 

Högstadiet levande historia 1988 Version II av Lars Hildingsson 

Historia för högstadiet av Christer Öhman 1989 

So-boken historia åk 7–9 av Hans Almgren och Birgitta Almgren och Stefan Wikén. 1992 

Levande historia 7–9 av Lars Hildingsson och Kaj Hildingsson. 1997 

7–9 historia maxi andra upplagan av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai. 2014 

Levande historia 7–9 stadiebok av Kaj Hildingsson och Lars Hildingsson. 2011 

Historia 7–9 av Julia Lindholm, 2016 

4.3.2. Gymnasiet 
Forntid till nutid 1 historia för gymnasieskolan av Sven Samuelsson och Lars Hildingsson. 1983 

Alla tiders historia: grundbok i historia för gymnasieskolan av Börje Bergström och Arne 

Löwgren och Hans Almgren. 1992 

Människans historia 1 lärobok i historia för gymnasiet av Gunnar T Westin och Gunnar Kjellin 

och Alf Åberg. 1993 

Rober Sekvens Historia A av Christer Öhman. 2007 

Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander Epos Gymnasieskolan A 

2001 

Perspektiv på historien plus av Hans Nyström och Lars Nyström och Örjan Nyström. 2011 

Perspektiv på historien 1b av Hans Nyström och Lars Nyström och Örjan Nyström. 2011 

Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen av Malin Kågerman Hansén (red) 

2012 
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5. Tidigare forskning 
För att få fram uppsatser och avhandlingar i ämnet har gjorts innan användes Diva, Eric och 

diverse Google sökningar. Staffan Selander böcker och Niklas Ammerts böcker används som 

utgångspunkt till ämnet eftersom det är en läromedelsstudie och deras texter kommer att stå 

som grunden till den tidigare forskning. Både Staffan Selanders boken Didaktiken efter 

Vygotskij: design för lärande och diverse artiklar används.3 Boken Att spegla världen: 

läromedelstudier i teori och praktik av Niklas Ammert används för att få fram en klarare bild i 

hur en läromedels analys kan utföras både teoretiskt och praktiskt.4 För att få en bättre syn på 

hur mellanöstern och orienten har framställts i historia så används Edward Saids Orientalism. 

Detta är också för att för att ge en bild i hur andra kulturer har framställts i västerländsk 

historieskrivning och för att ge en grundläggande insikt i detta så används denna bok även om 

det är mer ytligt än djupgående i hur den används.5 

I den tidigare forskning används flera uppsatser av andra studenter som har hanterat ämnet 

läromedels analyser. Uppsatsen Läromedel i historieundervisningen: Mellanstadielärares val 

och användande av Anna Forsberg är en forskningsanalys av hur mellanstadielärare använder 

ämnet historia i sin undervisning och hur de använder läroböckerna och läromedel i 

historieundervisningen på denna nivå. Resultatet visade att mellanstadiet inte är så styrda av 

läroböckerna utan det kombination av olika former av läromedel. Detta visar hur annorlunda 

mellanstadielärare arbetar jämfört med ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Vad som gör 

denna uppsats intressant för min analys är att den visar hur en läromedels analys kan se ut även 

om författarens analyssätt och arbetssätt skiljer sig ifrån min.6  

Avhandlingen Historiebokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i 

den obligatoriska skolan 1870–2000 av Jörgen Gustafsson ger en bra inblick i hur en läromedels 

analys på högre akademisk nivå kan se ut. Denna avhandling är en analys av hur 

historieläroböckerna har förändrats sen 1870-talet till 2000-talet. Resultatet är att böckerna har 

ändrats utifrån nya fakta men också blivit mer genusmedvetna och har inkluderat mer kvinnor 

i läroböckerna.  Detta används även för att kunna göra jämförelser med de uppsatserna som 

används i den tidigare forskningen och avhandlingen för att få en blick i skillnaden i hur olika 

nivåer av denna typ av ämne kan se ut och variera sig.7 Uppsatsen Asatro förr och nu av Nina 

Andersson är om hur asatron har ändrats i gymnasieskolans läromedel. Uppsatsen följer hur 

synen på asatron har framställts i religionsläroböcker från början av 2000-talet till idag. 

Resultatet visade att läromedlen inte uppmuntrade till att lärarna skulle lägga något fokus på 

asatron i religionsundervisningen och det korta som var med var undermålig jämfört med det 

centrala innehållet i ämnesplanen. Denna uppsats visar hur en analys av läroböcker kan utföras 

och hur läroplanen kan användas i en sådan analys. Även om det är ett annat ämne så påminner 

analysen om det jag ska utföra.8  

Uppsatsen Genusperspektiv i historieläromedel – finns det av Tuija Björklund är om huruvida 

de historiska läroböckerna som analyseras är genusmedvetna, jämställdhetsmedvetna och hur 

                                                             
3 Selander, Staffan. Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande. Solna: Liber. 2017 
4 Ammert, Niklas. Att spegla världen: läromedelstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 2011. 
5 Edward Said, Orientalism. Stockholm: Ordfronts förlag. 1993.   
6 Forsberg, Anna. Läromedel i historieundervisningen: Mellanstadielärares val och användande. Karlstads 
universitet. 2018 
7 Gustafsson, Jörgen. Historiebokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i den 
obligatoriska skolan 1870–2000. Uppsala universitet. 2017 
8 Andersson, Nina. Asatro förr och nu: en studie av asatro i gymnasieskolans läromedel. Gävle Högskola. 2014 
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de förstärker män och kvinnor. Denna analys av läromedel är mellan 1994–2004, resultatet av 

denna analys visar att läroböckerna inte lever upp till styrdokumentens krav på en jämställd 

undervisning. Vad som gör denna uppsats aktuell för min analys är hur den hanterar sin analys 

av historia läromedel. Att den fokuserar på även på läroböcker under en period vilket gör den 

också passande som en referens till min egen analys. Även att den fokuserar på en specifik sak 

och kollar på kvantitativt material på en kvalitativ analys sätt.9 

För att få en inblick i hur en läroboksanalys som handlar om ämnets historia så används även 

examensuppsatsen Matematisk historia i matematikundervisningen - en jämförelse mellan förr 

och nu av Jonas Hansson. Denna uppsats är en analys hur matematikens historia har genomförts 

och presenteras i matematikundervisningen på gymnasiet från GY70 till idag med fokus på den 

naturvetenskapliga linjen. Författaren har använt sig både av läromedelsanalyser och 

lärarintervjuer för att få fram sitt resultat. Resultat är att matematikens historia får mer rum i 

undervisningen idag än vad den gjorde förr men det är ett oklart resultat p.g.a. lärare som 

uttryckte olika resultat i sina intervjuer men majoriteten sa att det är mer fokus på historiken 

idag. Denna uppsats är till användning i min undersökning för att ge en inblick i hur en historisk 

läromedels analys kan utföras men även presenteras då majoriteten av resultatet är ren 

presentation av vad författaren kom fram till i sin analys.10 En liknande uppsats, Hur tas 

fotosyntesen upp i läroböcker? - från förr till nu av Susanne Ohlsson har en liknande 

undersökningsform och ett liknande val av analysmetod. Resultatet visar att processen har gått 

ifrån att framställas som något spektakulärt i biologiläroböckerna till att bli något mer 

vardagligt bland högstadieböckerna. Gymnasienivåns läroböcker var oförändrade. Vad som gör 

denna uppsats intressant för min undersökning är att den tar upp läromedel både ifrån högstadiet 

och gymnasiet, då ges en överblick av hur en sådan jämförelse av läromedelsanalys utifrån två 

skolformer kan utföras. Författaren hade utfört intervjuer också men fokuset i uppsatsen låg på 

läroboksanalyserna och presentationen av det resultatet.11 

För att få en inblick i hur en läroboks analys i historia kan se ut används Författarröst och 

lärobokstradition En historiedidaktisk studie av Sture Långström. Detta är en läromedels analys 

som täcker hur åren 1914–1945 framställs i läroböckerna och vilka antaganden och resultat man 

kan komma fram med vetskapen om vilka som skrev böckerna. Denna avhandling är ifrån 1997 

så den täcker äldre läroböcker än de jag analyserar. Resultatet visar att medelålders och äldre 

män la fram en mer liberalistisk syn på historien men att de i slutändan är styrd av ämnesplanen, 

lärare som skrivit läroböcker har framfört en enklare och mer story-driven bok. Det som gör 

denna avhandling intressant är att den täcker en historisk period och försöker få fram en bild i 

hur denna period framställs i läroböckerna. Även om denna går mycket djupare och har fokuset 

på huruvida subjektiv eller objektiv läroböckerna är medan mer är av en överblicks analys så 

är det intressant att se hur en sådan djupare analys och avhandling i ett ämne som liknar mitt 

kan utföras och sedan presenteras.12 

 

6. Bakgrund 
Bakgrunden består av två delar. Den första delen är en översiktlig skolhistoria från läroplans 

ändringen 1969 tills idag. Andra delen är en sammanfattning och översiktsblick av antikens 

                                                             
9 Björklund, Tulja. Genusperspektiv i historieläromedel – finns det: En jämförande analys av fem läroböcker i 
historia för gymnasiet utgivna under åren 1995–2004. Högskolan Dalarna. 2004.  
10 Hansson, Jonas.  Matematisk historia i matematikundervisningen - en jämförelse mellan förr och nu. Umeå 
universitet. 2005 
11 Ohlsson Susanne. Hur tas fotosyntesen upp i läroböcker? - från förr till nu. Umeå universitet. 2005 
12 Långström, Sture. Författarröst och lärobokstradition En historiedidaktisk studie. Umeå universitet. diss. 1997 
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Greklands historia utifrån modern forskning kring området för att lättare kunna ge läsaren en 

överblick om vilka personer och händelser som beskrivs i läroböckerna.  

 

6. 1. Skolans historia 
 

6.1.1. 1969–2011 
År 1969 kom den nya läroplanen, Lgr69. Denna läroplan introducerade mer gymnasieinriktade 

ämnen på högstadiet. Det ändrades så att alla linjer på högstadiet skulle ge en möjligheten att 

studera vidare till gymnasiet, för att skapa en mer jämlik skola.13 

En ny lärarutbildning började arbetas fram i mitten på 1970-talet för att särskilja på 

årsgrupperna för att få olika lärarutbildningar med mer ämnes eller pedagogiks inriktning. 

Utbildningen var menad att vara kopplad till den nya läroplanen som kom ut 1980.14 Lgr80 var 

en besvikelse enligt vissa, den ansågs inte uppfylla vad den var menad att göra, dvs att ge elever 

bästa möjlighet till goda resultat. Lgr80 fick större fokus på de teoretiska ämnena och man 

började inte dela ut betyg till eleverna förrän årskurs 8, innan hade eleverna fått betyg redan i 

årskurs 7.15 

1980-talet fortsatte ha en turbulent period då många nerskärningar i skolan utfördes p.g.a. av 

den höga inflationen som var i Sverige under 80-talet. Skolan och lärarna blev 

kommunaliserade under slutet av 80-talet, under viss protest. Ledde till att lärarlönerna blev 

mer jämlika i hela landet.16 Gymnasieskolan skulle även komma att bli reformerad med 3-

,4åriga och 2-åriga program.17  Detta ändrades 1991 då alla linjer bli 3-åriga på gymnasieskolan, 

detta leder till att elever läser samma kärnämnen och blir högskoleberättigade. Lärarförbundet 

grundas även under början på 90-talet.18 En ny läroplan utvecklas och presenteras 1993, den 

träder i kraft 1994 och även ett nytt betygsystem. Detta betygsystem var i form av G, VG och 

MVG.19 Detta betygsystem skulle komma att fortsätta vara det aktuella betygsystemet och 

läroplanen i skolan fram till 2011 då en ny läroplan tillträdes och ett nytt betygsystem i form av 

A-F tillsattes.20 En revidering av läroplanen presenterades 2017 och blev aktuell 2018.21  

 

                                                             
13 Lärarnas historia, folkskolan och grundskolan 1960-talet. 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1960-talet (hämtad 2018-11-14) 
14 Lärarnas historia, folkskolan och grundskolan 1970–1974. 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1970-1974 (hämtad 2018-11-15)  
15 Lärarnas historia, folkskolan och grundskolan 1980–1984. 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1980-1984 (hämtad 2018-11-15)  
16 Lärarnas historia, folkskolan och grundskolan 1985–1989. 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1985-1989 (hämtad 2018-11-15) 
17 Lärarnas historia, läroverken och gymnasieskolan 1980-talet. 
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1980-talet (hämtad 2018-11-17) 
18 Lärarnas historia, läroverken och gymnasieskolan 1990-taletl. 
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1990-talet (hämtad 2018-11-17)  
19 lärarnas historia, folkskolan och grundskolan 1990-talet 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1990-talet (hämtad 2018-11-17) 
20 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2018-11-17) 
21 JPinfonet, Förändringar i läroplanen från 1 juli 2018. 2018-06-28 
https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/forandringar-i-laroplanen-fran-1-juli-2018/ hämtad 2018-11-17 

http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1960-talet
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1970-1974
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1980-1984
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1985-1989
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1980-talet
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1990-talet
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1990-talet
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/forandringar-i-laroplanen-fran-1-juli-2018/
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6.2.  Antikens Grekland 
 

6.2.1. Den förklassiska eran 
Antikens Grekland som era är mellan 776 f.Kr. till 200 f.Kr. Dock läroböckerna brukar 

introducera ämnet med vad den minoiska kulturen och feniciska kulturen var och hur de lade 

grunden till vad som skulle bli antikens Grekland. Den feniciska kulturen var en sjökultur som 

gav de grekiska områdena stora framsteg inom teknologi kring segling och även grunden till 

vad som skulle bli det grekiska alfabetet.22 Den Minoiska kulturen är en avancerad 

bronsålderscivilisation som hade med hjälp av då avancerad teknologi kontroll över havet runt 

fastlandet vid dagens Grekland och mindre Asien. De byggde många fantastiska palats i ö 

områdena varav de mest kända är palatsen på Kreta och Knossos. Vad som hände med denna 

kultur är oklart. Teorierna är att det är en kombination av naturkatastrofer och invasioner ifrån 

fastlandet som gjorde att denna ökultur tillslut föll.23 

Ca 800 f.Kr. börjar de grekiska staterna formas och antikens Greklands kultur får här sin början. 

År 776 f.Kr. är enligt tradition året då det första Olympiska spelet ägde rum och starten på 

antikens Grekland och slutet på vad som kallas för Greklands mörka tid.24 Runt 750 f.Kr. 

började grekerna kolonisera öarna omkring fastlandet, områden vid svarta havet, Italien och 

södra Frankrike. Även möten med andra civilisationer som till exempel det egyptiska imperiet 

skulle ge grekerna mycket av den kunskap de skulle komma att besitta.25 Odysseus texter enligt 

teorierna skall komma ifrån denna tid och vad som är början på den grekiska hjältekulturen och 

de tidigaste bevisen på de grekiska gudarna. Homeros texter skulle komma definiera grekerna 

då Homeros berättelser var väldigt viktiga i hur grekerna såg sig själva, vad en hjälte var och 

gudarnas agerande.26 

Spartanerna var en av de tidiga stadsstaterna att bli en dominant stadsstat, redan 800 f.Kr. 

startade de sina invasioner emot andra stadsstater som Messenia. Vid 600 f.Kr. hade Sparta 

format sitt spartanska tankesätt och sin krigarkulturen. Atenarna började forma sina lagar och 

vid 500 f.Kr. hade de skapat sin atenska demokrati där varje fri vuxen man hade en röst, 

inspirationen för vår moderna demokrati.27 Vid 500 f.Kr. hade även de första kända lärda 

männen börjat träda fram, Pythagoras hade skapat en formel som är viktig för den moderna 

matematiken som idag är kallas Pythagoras sats och vi hade fått de första kända lärda grekerna 

och grunden till vad som skulle bli den grekiska filosofin, han dog 490 f.Kr.28 

 

6.2.2. Persiska kriget 
Perserriket hade vid denna tidpunkt växt sig mäktig. Perserna hade tagit över flera områden 

som tidigare koloniserats av grekerna, dessa kolonier skulle komma att göra uppror mot sina 

nya härskare. Detta blev början på det joniska upproret som startade 499 f.Kr, de ockuperade 
                                                             
22 Nationalencyklopedin, Fenicien. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenicien (hämtad 
2018-11-25) 
23 Harrison, Dick. blod.svd, Den minoiska civilisationens undergång. 2014-06-30. 
http://blog.svd.se/historia/2014/06/30/den-minoiska-civilisationens-undergang/ (hämtad 2018-11-8) 
24 Martin R, Thomas. Ancient Greece: From Prehistoric to Hellenistic times, Second edition.  New Haven: Yale 
University. 2013 s.59–60 
25 Martin R, Thomas. 2013 s.69–76 
26 Nationalencyklopedin, Homeros.   
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/homeros (hämtad 2018-11-10)  
27 Martin R, Thomas. 2013 s.92–115 
28 Huffman, Carl. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pythagoras. 2018-10-17 
https://plato.stanford.edu/entries/pythagoras/ (hämtad 2018-11-10) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenicien
http://blog.svd.se/historia/2014/06/30/den-minoiska-civilisationens-undergang/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/homeros
https://plato.stanford.edu/entries/pythagoras/
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kolonierna tog sig till fastlandet för att få stöd i upproret av grekerna vilket de fick av Aten och 

Eretria. Det gjorde så att upproret till en början blev lyckat och fick framgångar som till exempel 

plundringen av Sardis. Kung Darius I skall ha blivit rasande när han hörde att atenarna hade 

hjälpt kolonierna i upproret och detta startade konflikten mellan Aten och Perserriket. Upproret 

blev krossat 490 f.Kr och perserna skickade en flotta för att krossa Aten. Tack vare briljant 

militär strategi av Militiades av Aten besegrade de den persiska invasionen vid Marathon och 

stoppade den fullskaliga invasionen för tillfället. En budbärare skickades från Marathon till 

staden Aten, budskapet var att perserna var besegrade och att Aten inte skulle öppna sina portar 

för perserna. Detta blev inspirationen till dagens Maratonlopp.29 

Innan Darius I kunde starta en ny invasion gick han bort men önskan att krossa grekerna ärvdes 

av hans son Xerxes I. År 480 f.Kr. startade Xerxes I sin fullskaliga invasion, han hade räknat 

med att grekerna skulle ge upp när de såg hans mäktiga armé och många stater gav upp, men 

inte alla. Trettioen stater gick ihop för att besegra perserna, även ett par kolonistater i Italien 

gick med. Aten förberedde för en strid till havs och Sparta förberedde sig för att skydda 

fastlandet vid Thermopylai. Detta försvar leddes under en av Spartas kungar, Kung Leonidas. 

Sparta hade alltid två kungar för att det alltid skulle finnas någon som styrde även om en av 

kungarna agerade som general. Spartanerna och den grekiska armén de hade med sig höll 

perserna i tre dagar innan de blev flankerade och besegrade. Perserna brände ner Aten för deras 

motstånd men efter en noga uträknad plan av Themistocles så lyckades de skapa en blockad till 

havs och vinna slaget vid Salamis. Efter detta och ett par till vunna slag år 479 f.Kr. så krossades 

persernas moral. Detta fick perserna att fly tillbaka och blev starten på Atens imperium.30 

 

6.2.3. Peloponnesiska kriget 
Efter kriget blev Aten ledaren av en allians runt Egiska havet som skulle hålla perserna i schack 

och stoppa en ny invasion, denna allians kallades för Delian ligan. Detta var starten på Atens 

mäktiga imperium och under denna era så byggde Atens ledare Perikles Parthenon och under 

denna period så blomstrade den klassiska eran. Komedier och tragedier, de första filosoferna 

som Sokrates och den grekiska konsten definierar denna tid.31 De två mäktigaste staterna var 

Aten och Sparta, under Persiska kriget var de allierade men 431 f.Kr. så startade kriget mellan 

Aten och Sparta med att Sparta invaderade Atens områden. Detta var väntat och man hade 

försökt att hålla det fredligt men det höll inte. Atens strategi var att stänga in sig bakom sina 

murar och vänta ut spartanerna men det ledde till en epidemi som slog ut mycket av Aten och 

dödade Perikles. Den mer militäriske politikern Kleon blev vald till Atens ledare. Under Kleon 

så drev Aten en militärisk strategi och lyckades hålla tillbaka spartanerna. En vit fred skedde 

efter Kleons död 422 f.Kr men kriget återupptogs 418 f.Kr. och Spartanerna vann tillslut 404 

f.Kr.32 

 

6.2.4. Alexander den store 
Trots att kriget mellan de två stora stadsstaterna var över så blev det inte lugnt i Grekland. Aten 

blev ett tyranni som ledde till ett inbördeskrig innan demokratin återinfördes, under denna tid 

avrättades filosofen Sokrates efter att ha fått skulden för att ha spridit oro bland folket. Sparta 

fortsatte att kriga mot andra stadsstater och Aten lyckades återuppta sin allians. Dock var det 

här det började stagnera. Aten förlorade sin allians i ett internt krig, Spartas levnadssätt blev 

                                                             
29 Martin R, Thomas 2013 s.123–129 
30 Martin R, Thomas. 2013. s.131–137 
31 Martin R, Thomas. 2013 s.138–168. 
32 Martin R, Thomas. 2013 s.187–211 
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deras egen död och inga andra stadsstater tog över fanan som regerande stadsstat. Grekerna 

blev besegrade av Philip II av Makedonien. Efter Philip II död så tog hans son Alexander över 

336 f.Kr. Alexander enade grekerna i en ovillig allians. Han gick i krig med Perserna, med hjälp 

att smart taktik besegrades de och Alexander spred sitt rike så långt som till Indien. Han spred 

även den grekiska kulturen till alla områden han tog över och detta är hur den grekiska kulturen 

spred sig både till antikens Egypten och Romarriket. Han blev utnämnd Farao av det egyptiska 

folket, Alexander utnämnde istället en av sina generaler till Farao och startade där en ny dynasti. 

Kulturen spred sig även till romarna och detta blev grunden för många kulturella utbyten i 

antikens Rom. År 323 f.Kr. gick Alexander den store bort i feber och frossa.33 

Detta startade den hellenistiska eran. Efterträdare till Alexander den store kom men ingen 

lyckades hålla stabiliteten som Alexander den store gjorde och tillslut regerade de bara över 

Grekland och Makedonien efter uppror och lokala regenter som tog tillbaka makten. Även det 

skulle falla och grekerna skulle ta tillbaka stadsstat systemet. Den sista av de stora regenterna 

som var av makedonisk ättling var drottning Cleopatra av Egypten som gick bort år 30 f.Kr. 

och ses som slutet på den hellenistiska eran och slutet på antikens Grekland.34 

 

7. Undersökning 
I detta kapitel kommer läroböckerna som har analyserats att få en deskription av vad som tas 

upp i läroböckerna och vad fokus ligger på.  

  

7.1. Högstadiet 

7.1.1. Historia årskurs 7–9 stadiebok högstadiet av Bengt Åke Häger och Göran Rystad. 1978 
Kapitlet börjar med en ruta som beskriver vad kapitlet kommer att innehålla. På toppen av nästa 

sida börjar det med en bild av en tidslinje av hela antikens Grekland fram till Alexander den 

store, simpel men tydlig. På samma sida börjar texten med att berätta om högkulturerna och 

Kreta. Vad Kreta byggde sina rikedomar på och vad deras skickligheter var. Rhodos och 

Knossos tas upp som exempel på deras palatskultur och stora handelsstäder. Också hur Kreta 

föll och palatset raserades, att detta bannade vägen för Mykene. Här beskrivs kriget om Troja 

utifrån Illiadens berättelse. Även lite om Mykenes kultur och hur viktigt slavsamhället var för 

Mykene. Kort om hur Mykene föll och hur grekerna efter ett par sekel började återhämta sig.35 

Den tidiga grekiska kulturen introduceras med Homeros berättelser och hur de ledde till 

populära pjäser och blev stor influens på tidig grekisk kultur. Den tidiga grekiska kulturen 

fortsätts att beskrivas lite mer djupgående, hur de tidiga jordbruken kom fram och hur viktigt 

det blev p.g.a. Greklands landskap av kullar och berg men också hur de bönder vid kusten blev 

sjöfarare som skulle lede till immigration och kolonisering. Även hur de började använda slavar 

och att det fort blev väsentligt för deras jordbrukssamhälle. Boken tar upp kolonierna, hur de 

funkade som fria stadsstater och beskriver vilka områden de koloniserade med en karta längts 

ner på sidan som visar hur långt kolonierna sträckte sig.36  

Nästa del är de två största stadsstaterna dvs Aten och Sparta. Det börjar med Sparta och hur de 

byggde sitt samhälle kring Heloterna. Hur deras äldsteråd funkade dvs med att de äldre 

                                                             
33 Martin R, Thomas. 2013 s.223–252 
34 Martin R, Thomas. 2013 s 254–282 
35 Häger, Bengt Åke och Rystad, Göran. Högstadiet årskurs 7–9 historia. Stockholm: Liberläromedel. 1978 
s.122–125 
36 Häger, Bengt Åke och Rystad, Göran.1978. s.126–128 
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tillsammans med kungarna styrde Sparta. Hur familjer i Sparta såg ut, hur pojkar och flickor 

blev uppfostrade tas upp härnäst. Atens del är intressant för den börjar med att kritisera 

demokratin och ifrågasätter om detta verkligen kan klassas som demokrati när mindre än en 

tiondel kunde rösta. Det går in sen på hur Aten funkade innan demokratin och hur de kom fram 

till sitt folkstyre och folkförsamling.37  

Persiska krigen är nästa del, det börjar med hur grekernas kolonier blir övertagna av perserna, 

hur detta leder till ett uppror i området Jonien och hur det fick stöd av fastlandet men blev 

krossat. Marathon tas upp och hur detta blev inspirationen för dagens maratonlopp. Slaget vid 

Thermopylai nämns kort, varken Leonidas eller spartanerna nämns. Salamis tas upp och hur 

detta ledde till Persernas förlust och början på Atens storhetstid. Sedan är det två sidor som 

förklarar hur atenare levde, deras kläder, hygien och hur de byggde sina hus. Kronologin 

fortsätter med Peloponnesiska kriget, sen hur Makedonien kom till makten i Grekland och hur 

Alexander den store tog över Perserna. Det avslutas med att ta upp Hellenismen och hur 

Hellenismen spreds sig. Hur Hellenismen även blev en grund för de tidiga romarna.38 

7.1.2. Högstadiet levande historia (1980) - 1989 Version II av Lars Hildingsson 
Detta är en grundbok menad att täcka vad sjundeklassare skall gå igenom under 

historieundervisningen som täcker hela antiken och denna bok gav en mer översiktlig del av 

Antikens Grekland. Den börjar med att berätta om de två förkulturerna som blev grunden för 

antikens Grekland, Mykene och Fenicierna. Hur Mykene startade de kulturella och religiösa 

bitarna för antikens Grekland och hur fenicierna var grunden till deras alfabet med lite bilder 

som visar exempel och kartor om hur rikena såg ut.39 

Boken går kronologiskt över Greklands historia med hur stadsstater kom fram och hur de 

började kolonisera. Sedan i djupare detaljer beskrivs kriget mot perserna och det börjar med en 

förklaring av hur Perserriket var och hur gick till. Det börjar med att upproret i Jonien och går 

igenom de stora slagen vid Marathon, Thermopyle och Salamis. Kronologin fortsätter senare i 

kapitlet när Alexander den store tas upp. Mellan det är ett kortare inslag om Sparta och deras 

kultur och hur de byggde upp sitt samhälle på slaveri.40 Även hur kvinnor har det och hur barn 

växer upp i Sparta. Sedan ett liknande kapitel om Aten med hur deras demokrati funkade, deras 

dagliga liv och hur kvinnorna hade det. Det går in på den grekiska kulturen, dvs deras litteratur, 

teater och idrotten. Det avslutas med Alexander den store och hellenismen.41 

Detta är en uppdaterad version av Levande Historia som trycktes först 1980, efter att ha jämfört 

versionerna så är resultatet att skillnaden är minimal. Det har ändrat på ordningen av vissa 

kapitel och ändrat ett par uttryck och använder ”enklare” och ”modernare” ord. Kapitlet om 

kvinnan är annorlunda, i version I är den en jämförelse med hur män och kvinnor levde och 

deras roll i samhället men i version II är det ett kapitel exklusivt om kvinnor i Aten och deras 

roll i samhället.42 

7.1.3. Historia för högstadiet av Christer Öhman 1989 
Detta är en bok menad att täcka hela historieundervisningen för högstadiet. Den börjar med att 

introducera Mykene med berättelsen om Theseus och Minotauren. Går sedan in på det trojanska 

kriget och diskuterar kort om det är äkta eller bara en myt. Det går in mer på gudarna, vilka de 

var. Nästa del är om Olympiska spelen och hur gudarna är kopplade till det och sedan vem 

                                                             
37 Häger, Bengt Åke och Rystad, Göran.1978. s.128–129 
38 Häger, Bengt Åke och Rystad, Göran.1978. s.129–135 
39 Hildingsson, Lars. Levande historia Högstadieboken Version II. Stockholm: Natur och kultur. 1989. s.54–60 
40 Hildingsson, Lars. 1989. s.60–72 
41 Hildingsson, Lars. 1989. s.72–85  
42 Hildingsson, Lars. Levande historia Högstadieboken Version I. Stockholm: Natur och kultur. 1983. s.54–76 
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Herakles var. Det går in lite mer på tidigare grekiska fakta och hur stadsstaterna formades.43 

Sedan mer om Sparta och hur de använde Heloter och kopplar detta till att de är en krigarkultur 

och hur de stoppade helotuppror. Går in på deras familjeliv och hur de blir soldater. Det går 

sedan över till Aten, hur deras armé funkade, hur deras demokrati var och lite om deras 

vardagliga liv. Därefter går det in mer på kronologin och det Persiska kriget. Vilka perserna var 

eller varför de anföll Grekland nämns inte utan bara de stora slagen dvs Marathon, Thermopyle 

och Salamis.44 Nästa del om de Peleponiska kriget och hur Aten var en stormakt. Det avslutar 

med kort om grekiska vetenskap och Alexander den store.45 

7.1.4. So-boken historia åk 7–9 av Hans Almgren och Birgitta Almgren och Stefan Wikén. 
1992 

Kapitlet börjar med en större genomgång av Mykene, kung Minos och hur detta var en av 

Europas första stora civilisationer. Det går in på hur Kreta erövrades och kriget om Troja, Troja 

beskrivs som en riktig händelse och för att sedan berätta om hur hellerna (grekerna) tog över. 

Det går in på deras kultur och vad de hade gemensamt dvs gudarna, språket, litteratur och 

historien. Här beskrivs även Odyssén och Iliaden. Det ironiska här är att de beskrivs här som 

rena berättelser vilket motsäger deras del om det Trojanska kriget.46 

Det går in på hur grekerna började kolonisera områdena runt dagens Grekland. Aten är nästa 

del och om klasskampen som skedde i Aten och i stora delar av Grekland, deras demokrati 

beskrivs också här som en början men begränsad. Avslutar delen om Greklands kultur med ett 

kortare inslaf om Sparta och om deras ”ofria” Heloter som det beskrivs i boken.47 

Nästa del är om kronologin som börjar med de Persiska krigen. Det börjar med upproret i Jonien 

och de stora slagen dvs Marathon, Thermopyle och Salamis. Sen är det flera sidor om hur slavar, 

kvinnor och vanliga medborgare hade det i Aten. Detta är detaljerat med hur en vanlig dag 

kunde se ut, vilka rättigheter de hade och vilka de saknade. Vad en slavmästare kunde göra mot 

slavarna. Sedan går boken in på det Peleponniska kriget, efter det är det flera sidor om den 

grekiska filosofin, historieskrivningen där Herodotos används som exempel och vetenskapen. 

Man tar upp Hippokrates, Sokrates och två sidor om Aristoteles och hans matematik. Sedan två 

avslutande sidor om Alexander den store, Makedoniens rike och Hellenismen.48  

7.1.5. Levande historia 7–9 av Lars Hildingsson och Kaj Hildingsson 1997 
Detta är en grundbok menad att täcka historieundervisningen under hela högstadiet. Kapitlet 

börjar med att berätta om Kreta och Mykene med myten om Minotauren för att sedan avsluta 

med kort om deras riktiga kulturer. Nästa del är Greklands kronologiska historia med hur 

stadsstaterna växte upp, hur de koloniserade sina områden och sen går boken in på det Persiska 

kriget, Perserriket beskrivs bara som ett stort rike.49 Upproret i Jonien tas upp, det går in på 

slagen men fokuset är på Thermopyle, det framställs som att det bara var Leonidas och hans 

300 spartaner som försvarade området. De tar upp Salamis också. Den har sedan ett större 

kapitel om Sparta, vad Heloter var och om spartanernas livsstil. En lite kortare del om Atens 

demokrati. Boken går in ett par sidor senare på hur kvinnor hade det i Aten, teatern, mytologin 

och Homeros verk upp nämns kortfattat.50 Efter delen om kvinnor i Aten så tas OS upp och hur 

                                                             
43 Öhman, Christer. Historia för högstadiet. Uppsala: författarna och Esselte stadium AB. 1989. s.34–44  
44 Öhman, Christer. 1989. s.45–55. 
45 Öhman, Christer. 1989. s.56–63.  
46 Almgren, Hans och Almgren, Birgitta och Wikén, Stefan.  So-boken historia åk 7–9. Örebro. Ljungföretaget. 
1992. s.34–39   
47Almgren, Hans och Almgren, Birgitta och Wikén, Stefan. 1992.s.40–48 
48Almgren, Hans och Almgren, Birgitta och Wikén, Stefan. 1992 s.49–63 
49 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. SOL 400 Levande historia 7–9. Stockholm: natur och kultur. 1997. s48-55 
50 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. 1997. s.55–64. 
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det funkade då. Sedan går boken in på Alexander den store och hans liv för att avsluta kapitlet 

med vetenskapen och filosofin och med vem Aristoteles var.51  

7.1.6. Levande historia 7–9 stadiebok av Kaj Hildingsson och Lars Hildingsson. 2011  
Kapitlet börjar med att ta upp förkulturerna. Mykene är den första förkulturen boken tar upp, 

det tas upp väldigt kortfattad och största delen är om hur det föll. Fenicierna tar upp mycket 

större plats, en och en halv sida. Deras språk och kultur får störst plats men även lite om hur en 

av de första kulturerna som började använda järn. På sidan finns även exempel på feniciernas 

bokstäver. Nästa del är om början på antikens Grekland. Grekerna omtalas som Heller här med. 

Kort om hur de började utveckla sina samhällen för att sedan går lite djupare på folken de mötte 

när de koloniserade Är även en karta som visar på ett ungefär hur de grekiska kolonierna var 

placerade. Det går sen in på den tidiga handeln och hur de första mynten gjorde handeln lättare. 

Avslutar den delen med att berätta vad en Hoplit var, lite bilder på vaser och hur viktiga de är 

för dagens forskning.52 

Kronologin börjar med att ge en liten introduktion om vilka perserna var och hur de styrde. Det 

tas upp att perserna tillät rikena de tog över att ha självstyre så länge som de betalade sin skatt. 

Går igenom kriget relativt noga, tar upp Jonien upproret och hur Aten hjälpte dem. Tar upp 

Marathon och de 42 kilometerna budbäraren sprang. Thermopylai och Leonidas nämns men 

inte hans trehundra spartaner. Slaget vid Salamis och hur de vinner kriget ca ett år senare tas 

upp. Delen om kriget avslutas med en debattruta om detta verkligen räddade den västerländska 

kulturen eller om perserna hade låtit kulturen leva kvar.53 

Nästa del är om Aten och dess demokrati, boken tar upp svagheterna och bristerna i demokratin. 

Hur demokratin funkade förstärks med flera bilder som ska hjälpa eleverna att få en klarare bild 

över hur det funkade. Man går sedan in i två sidor på teatern och litteraturen. Som exempel tar 

man upp Homeros och hans verk. Hur kvinnorna i Aten hade det var nästa del, man tar upp hur 

de oftast var fast i hemmet, hade färre rättigheter och var menade att ta hand om barnen. Efter 

detta fortsätter kronologin. Går kort igenom Atens storhetstid och Peloponnesiska kriget. Man 

tar upp Makedonien och Alexander den store och hur de tog över Grekland, vem Alexander den 

store var och hur han skapade sitt enorma rike. Nästa del är vad Hellenismen var och hur den 

spred sig. Vad detta betydde för den grekiska kulturen är nästa del. Vem Hippokrates och 

Aristoteles var tas upp och vilka tekniker de använde sig av för att komma fram till sina teorier 

och resultat. De tre sista sidorna är om arvet efter antikens Grekland, vad vi kan se idag och hur 

vi blir påverkade än idag av antikens Grekland. De tar upp hur språket aldrig glömdes bort 

vilket gjorde att folk alltid har läst och blivit inspirerad av texter ifrån antikens Grekland. 

Källkritiken tas upp och hur saker har blivit missförstådda genom åren. Som exempel tar boken 

upp hur statyerna inte var vita på antiken utan hur de var målade men att färgen försvann med 

åren. Hur dessa bilder av antikens Grekland än idag är ikoniska trots att man vet att det inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. De två sista sidorna är frågor till eleverna om 

kapitlet.54 

7.1.7. 7–9 historia maxi andra upplagan av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai. 2014 
Kapitlet börjar med en kort förklaring om vad antiken är, för att få hjälp att illustrera detta 

används myten om Kung Minos och Kreta. Det arkeologiska arbetet tas upp sen, hur man har 

grävt fram palatsruiner på Kreta och hur man kom fram till slutsatsen att det måste ligga ett 

palats just där, biten om Kreta avslutas med en kort beskrivning av sagan om Kung Minos. 

                                                             
51 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. 1997. s.64–77 
52 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. SOL 400 Levande historia 7–9. Stockholm: natur och kultur. 2016. s66-72. 
53 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. 2016. s.72–75 
54 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars. 2016. s.72–94 
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Fenicierna och Mykene tas inte upp här utan man går rakt in på hur de första stadsstaterna 

började komma fram och att Kretas kultur försvann med stor sannolikhet genom krig och 

erövringar. Koloniseringen tas upp i bra detalj, det tas upp varför folk började kolonisera, vart 

man koloniserade och att detta ledde till byteshandel med andra kulturer vilket ledde till 

kulturella utbyten som skulle komma att påverka grekerna. För att underlätta för eleverna 

grekerna koloniserade så är det en karta över Grekland och deras kolonier längst ner på sidan.55 

Kapitlet använder ordet Heller som samlings ord för antikens greker och tar upp vad de hade 

gemensamt. Hur deras kultur var snarliknande genom hela Grekland, att de talade samma språk 

och tillbad samma grupp av gudar. Även åsikten att slavar var något accepterat i hela Grekland. 

Olympiska spelen får en egen kortare del där det beskrivs hur det var då och hur freden kring 

Olympiska spelen funkade. Även att om stater var i krig mot varandra fick de inte kriga på 

Olympiska spelen. Nästa del i kapitlet är om Sparta och Aten. Man börjar med Aten och dess 

demokrati, vad demokrati betyder och vilka som fick rösta. Även hur att kvinnor och slavar inte 

fick rösta inte var något udda för den tiden. För att gå vidare med detta så tas skillnaden upp 

mellan män och kvinnor i Aten. Hur kvinnor växte upp, hur de blev behandlade och att de skulle 

giftas bort unga. Sparta beskrivs sen som Atens motsats i hur de levde och agerade. Heloterna 

beskrivs som ”nästan slavar” och tar upp oron att de skulle göra uppror. Det beskrivs hur det är 

att leva spartanskt, hur de inte skulle ha några ägodelar. Inte ens maten fick vara något speciellt, 

det berättas i boken hur en italiensk kock hade försökt starta en kockskola i Sparta men de hade 

bara sagt att hungern är den bästa kryddat sen visat honom ut. Det gås igenom hur pojkar skulle 

bli uppfostrad till soldater och hur tjejer blir uppfostrad till fria och självständiga kvinnor, dock 

var deras mål i livet fortfarande att få så många barn som möjligt. Är sen en faktasida om lagar 

i antiken Grekland angående kvinnorätt och äktenskapslagar.56 

Först är det en sida med frågor till första delen i kapitlet sen går det in på Atens storhetstid. 

Väldigt kort introduktion om Atens guldålder, sen direkt in i grekernas kultur och går igenom 

drama och skådespel. Är sen en illustrerad bild som visar hur teater i antikens Grekland såg ut. 

Detta följs upp med en sida om filosoferna och hur detta introducerades av lärda män från 

Persien. Går igenom de tre stora filosoferna, Sokrates, Platon och Aristoteles. Sista delen är en 

kronologisk del. Går igenom hur Atens storhetstid slutade med Peloponnesiska kriget. Sedan 

hur Makedonien tog över Grekland, vem Alexander den store var och hur hans rike spreds. Det 

sista är hur han introducerade Hellenism och hur det spred sig. Kapitlet avslutas med en sida 

som innehåller frågor till kapitlet.57 

7.1.8. Historia 7–9 av Julia Lindholm, 2016  
Detta är en lärobok där allt är simplare och kortare förklarat. Det förklarar vad som definierar 

antiken och hur Grekland spred sig vidare till andra områden. Ordet kolonisering uttrycks inte 

utan ordet utvandringen används istället. Det har en kortare sektion om Sparta och Aten, vad 

som definierade stadsstaterna.  

Det går in på vad som gör antikens Grekland så betydande för vår tid dvs Atens demokrati, det 

ger en förenklad bild av vad den demokratin bestod av och hur den var begränsad. Väldigt 

kortfattat om mytologin där det förklaras att det som vi kallar grekisk mytologi var deras 

religion. Tar upp läkekonsten och vem Hippokrates var. I delen om filosofin nämns bara 

Aristoteles. Även att dåtidens vetenskap är inspirationen för dagens vetenskap, inget om några 

personer, vad som definierar dåtidens vetenskap eller upptäckter som gjordes. Istället går 

                                                             
55 Ivansson, Elisabeth och Tordai, Matthias. Historia maxi 7–9 andra upplagan. Stockholm: Liber AB. 2014. s.36–
40.  
56 Ivansson, Elisabeth och Tordai, Matthias. 2014. s.40–47 
57 Ivansson, Elisabeth och Tordai, Matthias. 2014. s.47–55 
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läroboken in på den grekiska kultur och att den spred sig till områdena som Alexander den store 

tog över men ordet Hellenism nämns inte. Avslutar med att ta upp idrotten och Olympiska 

spelen, bara den mytologiska kopplingen till de Olympiska spelen tas upp och att 1896 var året 

då den moderna versionen av de Olympiska spelen startade.58 

7.1.9. Delanalys 

Vad som syns tidigt är att fakta fick en större roll i de högstadieläroböckerna. Böckerna är 

menade att berätta hur det gick, när det gick till och vilka som var där. Det är ett större fokus 

på händelserna och personerna. Det är sällan böckerna ger djupare förklaringar. Böckerna är 

menade att berätta hur händelserna skedde och vilka personerna var som levde i Antikens 

Grekland. Det är sällan en händelse eller person får en djupare eller kritisk förklaring om vad 

de gjorde mer än vad som gjorde de kända. Något som även är tydligt är hur böckerna 

förändrades, kvinnornas roll i läroböckerna ändras och utökas även om det fortfarande är 

männens roll som dominerar läroböckerna och mytologin fick mer plats. Läroböckerna tar 

också hellre upp mytologin än religionen och personer som tas upp är oftast de som är kända. 

Sällan personer som inte har utforskats av populärkulturen tas upp. Det är läroböcker menade 

att berätta på ett kortfattat sätt och ge en kortfattad överblick av antikens Grekland, dess 

kultur och händelser. Vissa av böckerna tar även upp kritik och tankar som kan tas upp i 

klassen men oftast är det fakta som styr läroböckerna, de är menade att ge eleverna en 

grundlig förståelse av antikens Grekland.  

 

7.2. Gymnasiet 
 

7.2.1. Forntid till nutid 1 historia för gymnasieskolan av Sven Samuelsson och Lars 
Hildingsson. 1983 

Kapitlet börjar med en bild på en staty, lite som en symbol för antikens Grekland. Boken börjar 

med Greklands återhämtning efter Mykenes fall. Går in på hur Grekland är uppdelad p.g.a. 

bergen. På samma sida är det en tidslinje och karta över Grekland. Nästa del är Sparta och hur 

de kom till att bli så mäktig stadsstat. Det börjar med deras tidiga krig och hur de tog över 

heloterna. Nästa del är om vad det betyder att leva spartanskt, hur de skulle leva enkelt med så 

få ägodelar som möjligt. Hur deras armé alltid var förberedd på uppror eller krig. Fokus läggs 

på hur Sparta styrdes, hur deras två kungasystem fungerade tillsammans med äldsterådet och 

folkförsamlingen. Mer om deras krig och hur Sparta efter de två Messianiska krigen släppte lite 

på sin främlingsfientlighet och som boken uttrycker det ”drar ner sin järnridå” och öppnar upp 

sig mer. Även hur kungamakten försvagas och hur detta ledde till en starkare stabilitet i Sparta. 

Boken går in på Spartas kultur, deras kör och sånger. Kvinnorna i Sparta får ett fokus i boken 

härnäst. Hur en kvinna uppfostrades, vilka friheter de hade och hur män och kvinnors sexualitet 

funkade i Sparta. Hur män ofta blev homosexuella eftersom de nästan aldrig såg kvinnor när de 

väl började sin militära träning och hur kvinnor var tillåtna att ha affärer för att få fler barn för 

att stärka Spartas armé. Avslutar delen om Sparta med att berätta hur de redan ca 500 f.kr var 

en stormakt i antikens Grekland.59 

Delen om Aten börjar kronologiskt med vägen till Atens demokrati. De tyranner som styrde 

Aten togs upp och hur dessa tyranner störtas samtidigt som rådet förstärks. På denna sida visas 

även en bild som förklarar hur de olika råden funkar. Tar upp Solon och Atens 
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författningsreformer. Mer bilder på hur Atens reformer funkade och hur de ändrade Atens 

styrande och hur detta ledde till demokratin. Atens kultur tas kort upp med hur teatern i Aten 

funkade. Sen tas kvinnorna i Aten upp, hur de blev hänvisade till hemmet och hur de blev 

begränsade i Aten. Sista sidan är en källkritisk sida där det diskuteras huruvida Aten verkligen 

hade en demokrati, hur deras demokrati var mer en inspiration för dagens demokrati. Även att 

redan på dåtiden fick Atens kritik för demokratin inifrån av Aristoteles och ett par andra 

filosofer, vad de deras tankar om hur Aten skulle styras var att en grupp av intelligenta individer 

skulle styra det i ett råd.60 

7.2.2. Alla tiders historia: grundbok i historia för gymnasieskolan av Börje Bergström och 
Arne Löwgren och Hans Almgren. 1992 

Det börjar med att gå in på indoeuropéerna och hur de blev grunden till de tidiga civilisationerna 

i Grekland. Mykene och palatskulturen tas upp med kopplingar till mytologin, Knossos och 

labyrinten tas upp. Samma sak med kriget mot Troja tas upp mer som fakta än mytologiska 

berättelser. Delen om Fenicierna är mer faktabaserad och hur deras alfabet fungerade och 

anpassades av grekerna. Går in tidiga Greklands kultur, tar upp Homeros och hur detta blev 

början på den västerländska kulturen.61 

Boskapen och koloniseringen var en viktig faktor i de tidiga Grekland men också slaveriet. 

Även att landskapet splittrade staterna, hur bergen skapade stadsstater med hur de låste in folk. 

Aten och Sparta var de två största stadsstaterna, vad som gjorde stadsstaterna lika och hur de 

båda stadsstaterna var del av den grekiska kulturen. Dvs religionen, språket och synen på frihet, 

friheten att få styra sig själva. Upproret i Jonien tas inte upp och boken går rakt in på Perseriska 

krigen, nämner Marathon och Thermopylai men inga namn eller viktiga personer. Fortsätter 

med Salamis och att grekerna vinner och hur det ledde till Peloponnesoskriget. Kronologin 

fortsätter med Makedonien och Alexander den store.62  

Detta kopplas till Atens demokrati i hur den funkade och hur den blev känd tack vare Perikles, 

men hur Makedonien störtade demokratin när de invaderade Grekland. Sista delen är om den 

grekiska filosofin och idealet. Tar upp hur den perfekta grekiska mannen skulle se ut, vad de 

trodde, hur de tänkte och hur de första vetenskapsmännen och filosoferna började ifrågasätta 

tron.63 

År 1996 kom en uppdaterad version av boken. Förkulturerna hade tagits bort, mindre fokus på 

hur landskapet påverkade Greklands utveckling.64 Tillägget som gjordes var om hur kvinnorna 

i Aten levde, vilka rättigheter de hade och hur de giftes bort tidigt. Sen en utökad del om 

filosofin där Sokrates och Aristoteles tas upp mer detaljerat.65 

7.2.3. Människans historia 1 lärobok i historia för gymnasiet av Gunnar T Westin och Gunnar 
Kjellin och Alf Åberg. 1993 

Innan kapitlet om antikens Grekland är en kortfattad del om det Perserriket som tar upp ca en 

fjärdedel av sidan. Kapitlet börjar med hur Grekland beskrivs av Homeros, detta framställs fakta 

och beskrivs som att det är en äkta och trovärdig historisk källa. Går in på hur grekerna börjar 

kolonisera och kommer i kontakt med Fenicierna och både påverkas av de men även blir 

                                                             
60 Samuelsson, Sven och Hildingsson, Lars. 1983 s.36–42 
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konkurrenter. Detta kom att leda till en klasskamp inom Grekland då de tidiga sjöfararna blev 

den tidiga adeln och hur detta kom att leda till skapandet av krigarklassen Hopliter.66   

Nästa del är om stadsstaterna. Börjar med Aten och hur de skapade sin demokrati och bristerna 

som dåtidens demokrati hade med att kvinnor och slavar saknade rösträtt. Perikles beskrivs som 

mannen som skapade det Aten vi tänker på när man pratar om Aten i antikens Grekland. Sparta 

beskrivs som Atens motpol, de går in kort på hur spartanerna levde. Vad som skiljde Aten och 

Sparta men även vad de hade gemensamt. På samma sida är det en liten faktaruta om teatern, 

specifikt om komedier.67  

Nästa del är vetenskapen och filosofin, hur iakttagelser ledde till teorier som kunde leda till 

slutsatser. Demokritos och hans teori om atomen, Platon och hans idévärld och Aristoteles och 

hans zoologi och djuriakttagelser (som fortfarande ifrågasattes på 1800-talet) som exempel. 

Kapitlet avslutas med Makedonien, hur Alexander den store spred sitt rike. Boken tar upp hur 

han tillsatte den Ptolemeisk regim i Egypten och skapade Alexandria i Egypten. Hur detta 

tankesätt ledde till Hellenism och hur det grekiska tankesättet spred sig i hans rike.68  

7.2.4. Epos Gymnasieskolan A av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-
Sofie Ohlander. 2001 

Denna bok börjar med att förklara om antikens Grekland tidiga början och hur de tidigt började 

kolonisera områdena runt Grekland. Förkulturerna tar inte upp och kapitlet går direkt in på 

antikens Grekland. Den går vidare med att berätta om Hopliter och hur vem som helst kunde 

bli det. Sedan lägger boken större fokus på genusfrågan i antikens Grekland. Hur kvinnor blir 

behandlade i antikens Grekland, hur synen på homosexualitet och prostitution var och att det 

inte var ovanligt att äldre militära män blev mentorer och kärlekspartner åt yngre män. Däremot 

är kunskapen om kvinnlig homosexualitet okänd. Tar upp att prostitution sågs som ett 

kroppsligt nöje. Boken har en faktaruta om Aspasia, glädjeflickan Atens valda ledare Perikles 

förälskade sig i och fick barn med.69 De stora filosoferna Aristoteles och Sokrates tas upp sen, 

hur deras filosofi och tankesätt fungerade. Sista delen av boken är en förkortad kronologi av 

Greklands historia från Persiska kriget till Hellenism med en avslutande sammanfattning av 

kronologin.70 

7.2.5. Sekvens Historia A av Christer Öhman. 2007 
Det börjar med att förklara hur Greklands landskap påverkade grekerna och hur detta ledde till 

hur stadsstaterna bildades. För att ge en klarare bild på hur den grekiska kulturen spred sig har 

sidan en karta som illustrerar detta. Nästa del är klasskampen som startade i Grekland när 

handelsmän blev adelsmän. Tyrannerna i Aten beskrivs sen och hur detta ledde till skapandet 

av Hopliter och tillslut störtandet av den sista tyrannen i Aten och skapandet av den atenska 

demokratin.71 

Hur demokratin beskrivs mer noggrant här, hur folkförsamlingen funkade och hur lagar 

bestämdes. Vad som inte nämns är begränsningarna som den atenska demokratin hade, så som 

det framställs i boken skulle man kunna komma till slutsatsen att alla hade rösträtt, även 

kvinnor, boken blir rörig p.g.a. förklaring av begränsningarna inte kommer förrän nästa på nästa 
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sida. Nästa sida förtydligar detta genom att ta upp att bara medborgare kunde rösta och vad som 

krävdes för att man skulle kunna klassas som medborgare. Dock att detta exkluderade kvinnor 

och slavar togs upp sist. Det går vidare med hur kvinnor levde i Aten och vilka rättigheter de 

saknade. Slavarnas avsaknad av rättigheter tas upp sen och hur de kunde säljas. Sista delen är 

om vetenskapen i antikens Grekland. Det som tas upp är Thales, den tidiga astronomin, 

Herakletios och Demikritos teori om atomen.72 

7.2.6. Perspektiv på historien plus av Hans Nyström och Lars Nyström och Örjan Nyström. 
2011 

Mytologin har en stor koppling till hur förkulturerna beskrivs i denna lärobok. Kreta beskrivs 

utifrån den mytologiska berättelsen om Kung Minos. På ett liknande sätt beskrivs Mykene 

utifrån Iliadens beskrivningar om den grekiska världen. Landskapet beskrivs för att få en inblick 

i hur landskapet formade mycket av hur antikens Grekland. Fenicierna presenteras i en 

djupgående faktaruta där deras språk beskrivs och hur detta kom att påverka grekerna. Illiaden 

och Odyssén tas upp igen och då beskrivs de som hjälteepos utan att ta upp att det är en 

osäkerhet om källan kring berättelsen om Troja.73 

Kronologin får ett fokus sen. Klasskampen och hur kämpigt grekerna hade det i början tas upp, 

hur detta växande samhälle fick problem redan från början. Persiska krigen tas upp sen, ingen 

direkt information om perserna ges. Upproret i Jonien tas inte upp. Bara slagen vid Marathon 

och Salamis tas upp utan att några namn ges. Istället får Atens storhetstid och Peloponnesiska 

kriget mer plats i läroboken. Ger en relativt bra förklaring om hur Aten och Sparta gick fram 

och tillbaka i kriget. I denna förklaring av kriget ges även en väldigt kort förklaring om vilka 

spartanerna var. Går in kort på hur Atens demokrati fungerade, hur många ungefär som röstade 

och hur röstningen gjordes för störst plats i boken. Boken går in på vad som behövdes för att 

man skulle kunna få rösta. Detta kopplas till Peloponnesiska kriget och hur Aten och Sparta 

skiljde sig ifrån varandra och vad som gjorde de olika. Fokuset läggs på Aten och hur de var 

unika jämfört med resten av de grekiska stadsstaterna. Makedonien och vem Alexander den 

store var är nästa del, hur de tog över Grekland, vad hellenismen var och hur det spred sig. De 

använder Alexandria i Egypten som exempel i hur hellenismen spred sig och tog form. Efter 

kronologin är det en faktaruta om Perikles och Aspasia, deras förhållande och vem Perikles var 

för staden Aten. Boken avslutar med att berätta om de grekiska filosoferna, vilka de var och 

vad de åstadkom och deras idéer.74 

7.2.7. Perspektiv på historien 1b av Hans Nyström och Lars Nyström och Örjan Nyström. 
2011 

Boken börjar med att kalla Grekland för ”Europas vagga”. De väljer att börja med att förklara 

hur Grekland expanderade och koloniserade, även vad de hade gemensamt dvs kulturen, språket 

och religionen. Fenicierna presenteras istället i en faktaruta som man hittar till höger om sidan. 

Här tas feniciernas kultur upp, hur deras språk fungerade och hur detta skulle komma att 

påverka grekerna och även oss i modern tid. Mykene och Kreta nämns inte någonstans i kapitlet. 

Nästa del är om Persiska krigen. Hur Perserriket funkade tas inte upp, varför kriget började 

nämns inte heller. Enda slaget som tas upp är det avgörande slaget vid Salamis och hur detta 

ledde till Atens storhetstid. Hur rivaliteten mellan Sparta och Aten fortsatte att växa under Atens 
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storhetstid beskrivs och hur detta kom att leda till Peloponnesiska kriget. Kriget tas inte upp i 

detaljer utan bara att efter ca 30 år så måste Aten kapitulera och Sparta vann kriget.75 

Atens demokrati beskrivs kort lite om hur den funkade med folkförsamlingen och att 

medborgare kunde rösta. Vilka begräsningar som fanns i dåtidens demokrati tas inte upp utan 

man fokuserar istället kritiken som fanns emot demokratin i Aten. Exempel på kritiken är hur 

vissa ansåg att man skulle ha en vis ledare som styrde enhälligt. Man tar kort upp om Alexander 

den store och hur han introducerade konceptet Hellenism. Efter detta är det en faktaruta om 

Perikles och Aspasia. Efter detta går man tillbaka till hellenismen och vad den grekiska filosofin 

var. Hur man gick ifrån gudarna med filosofin, hur de tidiga filosoferna fann konceptet av gudar 

udda och mer för idén att det är naturen som styr världen. Pythagoras och Sokrates tas upp och 

kapitlet avslutas med att ta hur staden Alexandria blev epicentrum för hellenismen på många 

sätt.76 

7.2.8. Historia 1b Den lilla människan och de stora sammanhangen av Malin Kågerman 
Hansén (red) 2012 

Boken börjar med att försöka koppla till nutid med att förklara vart konceptet trojansk häst 

kommer ifrån och kopplar detta till dagens datavirus som kallas Trojans. Detta är en kort 

sekvens innan de börjar berätta om som boken uttrycker det, ”de gamla grekerna”. Boken går 

in på hur grekerna började kolonisera områden runtomkring det grekiska fastlandet. Det ges 

även beskrivning på hur grekiska fastlandet såg ut och hur bergen och haven delade 

stadsstaterna men också hjälpte till att definiera de olika stadsstaterna.77 

De flesta stadsstater var små men Aten och Sparta är de två största enligt boken. De 

introducerade Aten genom att ha en bild på mynt ifrån Aten och förklarar hur de funkade. Boken 

går vidare med att förklara hur folkförsamlingen skapades, hur detta ledde till Atens demokrati 

men även vilka brister dåtidens demokrati hade med hur en stor del av befolkningen nekades 

till att få vara med i församlingen och att rösta. Delen om Aten avslutas med en faktaruta om 

Solons lagar. Sparta gås igenom med att förklara vad som är förklara vad som myter, vad som 

var sanningen och hur deras stat och familj funkade. Man tar upp Heloter och vad det betydde 

att leva spartanskt. Hur de skulle leva så enkelt med så lite ägodelar som möjligt. Nästa del är 

den kronologiska delen, börjar med upproret i Jonien för att gå in kortfattat på de slagen vid 

Marathon, Thermopylai och Salamis. Nästa del är kortfattat om det grekiska inbördeskriget för 

att sedan gå in det makedoniska hotet som boken uttrycker det.78  

Nästa del är om den grekiska kulturen. Man börjar med att kortfattat förklara den grekiska 

religion, inte mytologin utan hur deras religion funkade. Oraklet i Delfi nämns och hur oklara 

oraklernas profetior var och kunde tolkas på flera sätt. Nästa sida är en faktasida om filosofin 

och vetenskapen i antikens Grekland varav halva sidan är om Sokrates. Man avslutar med att 

ge en källkritisk syn på kvinnor i antikens Grekland, specifikt i Aten. Här presenteras nyare 

fakta som påvisar att kvinnor faktiskt var en aktiv del i den grekiska världen och var med och 

påverkade landet nästan lika mycket som männen på olika sätt. Det jämförs med andra 

världskriget där kvinnorna fick mycket större roll i krigstid och tog sig an många uppgifter som 

männen hade i vanliga fall.79  
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7.2.9. Delanalys 

Vad som blir tydligt i undersökningen är hur gymnasieböckerna lägger större fokus på kulturen 

och djupare förståelse av den grekiska kulturen och människorna. Om kronologin beskrivs så 

är det minimalt. Dessa böcker går även djupare på de historiska personer som tas upp. Det har 

ett större fokus på att ge eleverna förståelse av vad antikens Grekland var för typ av kultur och 

hur det var att leva i den. Böckerna lägger större fokus på djupare förståelse. Även mer kritik 

och grund till att starta diskussioner. Några ändringar som gjordes är snarlika de förändringarna 

som var i högstadieläroböckerna. Kvinnorna fick större roll i böckerna varav även Asapasia 

fick lika mycket rum som Sokrates i vissa av läroböckerna. Ett steg mot mer jämställda 

läroböcker. Gymnasieböckerna hade även större vilja att ta upp religionerna och gå ifrån 

myterna och presentera mer fakta. Men även kritisera den fakta vi har och förutfattade meningar 

för att skapa diskussion. Gymnasieläroböckerna handlar mer om att berätta om vilka grekerna 

var än vad de gjorde. 

8. Analys 
Denna analys är en genomgång utav vad de olika läroböckerna berättade om antikens Grekland, 

hur de framställde Perserna och Alexander den store och skillnaderna mellan högstadiet och 

gymnasiets läroböcker. Analysen är uppdelad i de tre frågorställningar där dessa frågor 

besvaras. Analysen avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

8.1. Hur antikens Grekland framställdes 
Vad undersökningar visar är att antikens Grekland har sen 1970-talet i skolan haft en relativt 

enhetlig bild i läroböckerna även om det har varit många detaljer som ändrats som kan ändra 

elevernas uppfattning om hur antikens Grekland verkligen var. Några av dessa skillnader är hur 

förkulturerna presenterades. En majoritet av läroböckerna där kronologin fick ett större fokus 

så var förkulturerna en introduktion till antikens Grekland men presenterades på många olika 

sätt. Det är intressant hur många böcker som presenterade Mykenes historia med Illiaden. Att 

göra detta är inte direkt korrekt, än idag har vi inte tillräckligt med bevis för att kunna presentera 

det som beskrivs i Iliaden som fakta. År 2010 hittades ett palats som man tror skulle kunna vara 

palatset som nämns i Iliaden.80 Att använda berättelsen som fakta och bakgrund till en era som 

man vet lite om är problematiskt. Att författarna blandar ihop fakta med mytologi eller 

presenterar mytologi som fakta sker oftare än vad det borde. Ett till exempel på detta är de 

Olympiska spelen. I flera av böckerna så presenteras anledningen för de Olympiska spelen till 

mytologin och varför gudarna ville att spelen skulle ske. Denna presentation i läroboken kan 

göra så att eleverna missuppfattar meningen med de Olympiska spelen utan en bra lärare som 

kan förklara för eleverna att detta existerade i antikens värld också. En lärare som kan förklara 

hur spelen var menade att förena den grekiska världen och dra kopplingen till hur detta är menat 

att förena vår moderna värld.  

Viljan att koppla antikens Grekland till det mer populärkulturella och mytologiska är en trend 

som kan ses i modernare läroböcker. Två av böckerna som trycka efter LGR 11 och GY 11 blev 

introducerade var mer faktabaserade än att koppla till populärkulturen så det visar att de är 

oklart om det är en trend eller tillfällighet. Så det är ett oklart resultat men det finns en trend att 

vilja koppla det till populärkultur. Både med att koppla delar till mytologin utan att egentligen 

ta upp hur verkligen religionen fungerade i antikens Grekland. Vad som kan ses är att den 

grekiska mytologin är den ungdomar har störst kunskap om man ska tro på läroböckerna då det 
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sällan tas upp hur religion utövades och hur det påverkade grekerna i deras vardagliga liv. 

Läroböckerna berättar hellre om mytologin än religion. 

I undersökningen visade sig Kreta och palatskulturen vara en varierande del av läroböckerna. 

De flesta läroböckerna tog upp palatskulturen och hur lite fakta det finns om hur kulturen 

funkade. Några böcker refererar bara till Kreta i samband med berättelsen om Minotauren. 7–9 

historia maxi andra upplagan 2014 tar upp tre saker om Kreta. Minotaur myten, fakta som finns 

men även den arkeologiska biten och hur kultur palatsen i Kreta upptäcktes. Så det finns böcker 

som ger djupare inblick i Kreta men tendensen i böckerna ligger i mytologin.81 Kreta stärker 

även slutsatsen att mytologin blir mer intressant ju modernare läroböckerna är, då de äldre 

läroböckerna lägger mer tid åt att förklara om palatskulturen istället för att nämna Minotauren 

och labyrinten. Det är mer en trend än något slutgiltigt men utifrån de böckerna som 

analyserades så är det en trend att myterna tar större plats i läroböckerna ju närmare nutid de är 

publicerade. Ett till exempel är grekernas religion. Läroböckerna har mer intresse i att vissa 

grekernas berättelser om gudar och hjältar än deras egentliga religion. Att läroböckerna har en 

motvillighet att förklara hur religion funkade för vanliga människorna i vardagen kom även 

uppsatsen Asatro förr och nu fram till. Att även om eleverna idag är bekanta med andra 

religioner och hur de funkar så är det ointressant hur religionerna verkligen påverkade 

människor utan man använder istället de mytologiska berättelserna för att locka intresse i texten. 

Även om detta inte är fel så förs ansvaret över på att lärarna ska kunna detta och verkligen 

förklara för eleverna hur religion funkade, vad ett orakel var. Hur de bad till gudarnas osv. 82 

Undersökningen visar att genusfrågan och kvinnofrågan får större plats i modernare böcker. 

Detta görs tydligt i Levande Historia från 1980 då hur kvinnor hade det i Aten och Sparta tas 

upp i samband med hur de tjänade männen.83 Men i version II så är en bland de få tilläggen som 

gjordes var om kvinnorna, specifikt i Aten och hur de hade det. Dock denna trend verkar vara 

mer påtaglig i högstadieböckerna men detta kan ha en annan anledning som kommer att tas upp 

i delen av analysen som täcker högstadiet kontra gymnasiet. Att kvinnorna fick större roll i 

läroböckerna är tydligt. Då det blev obligatoriskt att ta med för de nya läroplanerna. Men som 

uppsatsen Genusperspektiv i historieläromedel – finns det? av Tulja Björklund slutsats var att 

de flesta läroböckerna från 1990 och 2000-talet inte levde upp till en jämställd undervisning 

och detta är synligt i några av de böckerna i denna undersökning. Det mest tydligare är i 

böckerna Levande historia och diverse upplagor som undersöktes. Från 1980 till 1998 är det 

materialet till stor del oförändrat. De har bara förenklat språket med att använda mer moderna 

termer och har lagt till kapitlet om kvinnors i antikens Grekland. Denna bok blev även till stor 

del oförändrad och det påvisar att många förlag inte alltid tar nya läroplaner till hänsyn. Hur 

mycket sen en lärare fyller i är också en fråga. Men utifrån bara vad läroböckerna säger så är 

det svårt att få en jämställd undervisning så här får då lärarna mer använda böckerna som guider 

om det kravet ska kunna uppnås.  

Hur kvinnor framställs är begränsad. Få böcker tar upp mer än hur kvinnor i Aten har det. Om 

kvinnorna i Sparta nämns är det för att ge en kontrast till hur kvinnorna i Aten har det. Som 

återigen nämns i Genusperspektiv i historieläromedel – finns det? så när väl kvinnorna tas upp 

så handlar det om hur svårt de hade och rättigheterna de saknade. Men det är sällan nyansen är 

där, som i Tuljas uppsats så tar man aldrig upp varför kvinnorna hade det så svårt eller vad de 

bakomliggande orsakerna var.84 Det är sällan sexualitet tas upp, utav de läroböckerna som 

undersöktes fanns bara två fall där sexualitet togs upp. Dessa två var Forntid till nutid 1983 och 
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Epos Gymnasieskolan A. Annars tas det inte upp hur grekerna såg på kärleksrelationer, att 

högstadieböcker inte tar upp det kanske är mer förståeligt men att endast två gymnasieböcker 

gör det är lite mer udda då undersökningen visade att gymnasieläroböckerna hade större fokus 

på hur grekerna levde men hur de såg på relationer tas sällan upp.  

Att läroböckerna inte kan gå djupare på alla delar är förståeligt då kurserna har oftast begränsad 

tid och lärarna hinner sällan med allt som står i läroböckerna till att börja med. Detta leder till 

dock att böckerna målar en väldigt begränsad bild av antikens Grekland. I en majoritet av 

böckerna är Aten den enda delen av Grekland som berörs. Om Sparta tas upp presenteras det 

oftast som motsatsen till Aten. Vad som framställs till stor del i läroböckerna är Atens Grekland. 

Som togs upp i Niclas Ammerts bok Att spegla världen så har läroböckerna stor påverkan på 

kurserna, det är läroböckerna som till stor del styr vad lärarna tar upp och hur de tar upp. Så när 

det vinklas och begränsas på detta sätt så begränsar det lärarna och eleverna också.85 Som togs 

upp innan så nämns oftast bara vad som förenade de grekiska stadsstaterna tillsammans utan att 

ge verklig förklaring till vad det var i religionen och litteraturen som förenade de. Att vi hade 

grekiska barn över hela Grekland som ville bli Akilles nämns inte. Ett till exempel på detta är 

hur oraklet i Delfi sällan tas upp, templet i Delfi var en bland de viktigaste platserna i hela 

Grekland p.g.a. deras religion. Något som verkligen förenade det grekiska folket.86  

Antikens Grekland framställs i många böcker som bara Aten. Att hur folk levde i Aten var så 

alla greker levde. Det tas inte upp hur demokratin ansågs som något udda i resten av Grekland. 

Vissa böcker tar upp hur det fanns kritik emot demokratin och att vissa hade föredragit en vis 

despot istället. De flesta böcker från LGR/GY 94 och framåt tar upp hur det fanns brister i 

demokratin och varför man ska vara kritisk till demokratin. Detta är ett bra tillägg och ger även 

läraren möjlighet att förklara mer detaljerat samtidigt som det kan leda till bra diskussioner. 

Fler detaljer pekar på att läroböckerna har ett stort fokus på att framställa Aten som Grekland 

är att de kända filosoferna och vetenskapsmännen som nämns är de som var aktiva i Aten. 

Undantaget är Hippokrates som reste runt och gjorde observationer annars är filosofin och 

vetenskapen centraliserad i Aten. I majoriteten av dessa böcker nämns inte heller att dessa 

tankar härstammar delvis ifrån Perserriket.  

Kronologin är också baserad på Atens historia. Majoriteten av händelserna som tas upp 

inkluderar Aten. Många böcker förklarar klasskampen och hur man började störta tyranner. 

Men detta hände i Aten. Vissa böcker förklarar inte att detta är vad som hände i Aten. Samma 

sak med krigen som tas upp, det enda kriget som tas upp som inte involverade Aten är Spartas 

krig mot Messina. Detta krig beskrivs i samband med beskrivningar av hur Sparta blev till och 

hur deras stadsstat fungerade. Annars när kronologin beskrivs är det två krig som nämns. Kriget 

mot Perserriket och det Peloponnesiska kriget. Mellan dessa brukar Atens storhetstid ta upp. 

Ibland nämns Peloponnesiska kriget och hur detta ledde till att Atens storhetstid slutade.  

Att Atens perspektiv är den dominanta i läroböckerna är resultatet i undersökningen och farorna 

med att ha sådant tydligt fokus är att lärarna kan bli för styrda och eleverna får en begränsad 

syn på eran. Som tas upp i Niklas Ammerts bok så är sådana vinklingar farliga för eleverna och 

de kan lätt bli manipulerade. Även detta fall kanske inte handlar om manipulering utan brist på 

detaljer. Utan en lärare som kan utvidga och förklara hur andra stadsstater än Aten fungerade 
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så finns det en risk att elevernas kunskap endast är om Aten och kan tro att hela Grekland 

fungerade som Aten gjorde.87  

Några av de stora förändringarna som skedde är  

8.2. Hur framställs Perserna och Alexander den store 
Perserriket och Alexander den store har en sak gemensamt som gör det intressant att analysera 

båda rikena. Båda rikena invaderade Grekland, skillnaden är att Makedonien fick Aten och 

resten av Grekland att ge upp, något som Perserriket aldrig lyckades med.  

Makedoniens Hellenism är något som påverkar västvärlden än idag tills viss del. Därför är det 

intressant hur vissa böcker beskriver Makedonien som erövrare. Vissa av läroböckerna 

framställer Makedonien på ett likvärdigt sett som Perserriket. De framställs som det nya hotet 

som inte ens ett enat Grekland kunde besegra. Ibland beskrivs de som den naturliga ordningen, 

som att det var mening att Makedonien skulle ta över Grekland. Att det var oundvikligt. I den 

nyaste versionen av Levande Historia 7–9 så beskrivs det ”Omkring 340 f.Kr gjorde 

stadsstaterna ett försök att ena sig inför ett nytt hot. Det hotet kom från Makedonien, som låg 

norr om Grekland. Men grekerna var chanslösa. Den makedoniske kungen Filip II hade byggt 

en stark armé. Med den besegrade han grekerna. De små stadsstaterna hade spelat ut sin roll”.88  

Här beskrivs Makedonien som både erövrare men också att det var den naturliga ordningen att 

Makedonien skulle ta över. Att det tidigare systemet var förlegat och att det var dags att bereda 

plats för det nya. Vilket är delvis motsägelsefullt då stadsstaterna kom tillbaka efter 

Makedoniens fall. Att beskriva Makedonien på två sådan skilda sätt men samtidigt får de att 

höra ihop visar hur stor påverkan Makedonien har på västvärlden trots att det sällan nämns i 

jämförelse med antikens Grekland. Det blir nästan som en konflikt, läroböckerna är menade att 

berätta historien ur grekernas synvinkel och detta gör då grekerna till hjältarna som eleverna 

ska stå bakom men samtidigt så är det tack vare att Makedonien tog över Grekland och spred 

kulturen till så många andra länder som gör att man talar om den klassiska grekiska eran på det 

sättet som man gör idag. Det blir som en konflikt i sig själv i beskrivningen av historien i vem 

som är den eleverna verkligen ska följa.  

Hur Alexander den store beskrivs är mycket mer konsekvent genom böckerna. Då han är sonen 

till erövraren kan inte det ses som att han tog över Grekland utan istället beskrivs han som 

hjälten i läroböckerna. Han besegrade Perserriket och spred den grekiska kulturen till stora delar 

av världen, Hellenismen som det skulle kallas. Oftast är läroböckerna om vad han åstadkom, 

vart han fick sitt tankesätt ifrån och hur han dog. Skillnaderna är hur detaljerade läroböckerna 

är. Däremot hur Hellenism används är olika i läroböckerna. I de böckerna som undersöktes sågs 

inget klart mönster. I vissa böcker så presenteras kulturen, vetenskapen och tankesättet innan 

man tar upp Makedonien och Alexander den store, tendensen i böcker som tar upp Hellenism 

på detta sätt brukar avsluta med hur den spred sig till andra länder. Oftast används staden 

Alexandria i Egypten som exempel på hur hellenismen spred sig till andra länder och hur det 

kunde se ut. I andra böcker presenteras det efter delen om Alexander den store. Då kan det 

tolkas mer som att filosofin och vetenskapen var något som kom till efter att Makedonien tog 

över Grekland. Här kan läraren komma in och förklara för eleverna att detta började under 

Atens storhetstid och är mer kopplat till det. Att Aristoteles var lärare till Alexander den store 

och att Aristoteles lärare var Platon vars lärare Sokrates som var en bland de första kända 

filosoferna och levde under Atens storhetstid. För att visa eleverna den röda tråden. Dessa 

kopplingar är sällan de tas upp utan de flesta böcker väljer oftast att ta upp specifika personer, 
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det vanliga är Sokrates, Aristoteles eller Pythagoras. Det kan orsaka viss förvirring och kräver 

att läraren kan fylla ut vad böckerna missar.  

Presentationen av Perserriket är oftast begränsad. De flesta böcker tar upp orsaken till att 

Perserriket blev aggressiva mot Aten dvs att Aten skickade stöd till upproret i Jonien. Detta gör 

så att eleverna får en bakgrund till varför perserna skulle vilja invadera Aten. Det vanliga är att 

bara beskriva Perserriket som ett stort rike och om upproret i Jonien. Ett litet antal av böckerna 

som exempel Historia för högstadiet 1989 beskriver perserna mer som skurkarna och erövrarna. 

Det beskrivs hur de tog över många områden, inklusive grekiska kolonier utan att förklara hur 

de styrde och hur det vanliga folket i riket levde. ”Genom dessa erövringar kom de grekiska 

städerna på Mindre Asiens västkust att lyda under perserna”.89 Nästa beskrivning i boken om 

perserna berättar hur Darius I hade sagt åt sina tjänare att konstant påminna honom om atenarna 

så att han aldrig skulle glömma hur de hade hjälpt de upproriska i Jonien.90 Att de framställs 

som skurkar är intressant då delar av tankesättet man anser tillhöra antikens Grekland kommer 

ifrån det området, filosofin och språket som är aktuellt än idag härstammar ifrån Perserriket så 

att framställa de som skurkar rent utan att erkänna hur viktig ändå kulturen var är ett udda val.91 

Samma bok tar bara upp Perserriket igen i samband med att Alexander den stores ambition att 

ta över riket och att han sedan lyckades ta över Perserriket för att sedan expandera vidare.92  

Motsatsen finns också där vissa läroböcker ger en mer nyanserad bild av Perserriket, där det tas 

upp hur de styrde och hur kulturerna i de områdena som togs över fungerade. Böckerna Levande 

historia försöker ge mer förståelse, ”De persiska kungarna vart kloka härskare. Besegrade 

kungar fick inte bara behålla livet utan ofta också makten över sitt folk, bara de erkände att de 

också var skyldiga att lyda dvs betala skatt till perserkungen, konungarnas konung”.93 Intressant 

kontrast och tonläge på hur man beskriver perserna. Boken kom ut samma år, 1989. Vilket visar 

på att det handlar mer om författaren i detta fall. Vilket återkopplar till Författarröst och 

lärobokstradition av Sture Långström att mycket av hur böckerna framställs handlar om 

bakgrund och inställningen diverse författarna har om ämnet de skriver mer än vad egentligen 

läroplaner säger att de ska ta med och vad som borde vara passande i en lärobok.94 Vilket kan 

göra jobbet svårare för lärare. När Perserriket framställs på ett nyanserat sätt så öppnas det mer 

dörrar för lärarna att skapa diskussioner med eleverna och få de att börja tänka. Ett exempel på 

detta är när läroböckerna själv ställer frågan om grekerna förlorat kriget om det verkligen hade 

dödat deras kultur och potentiellt vår kultur.95  

Dock problemet när boken är subjektiv och läraren tar upp att boken missat en viktig detalj kan 

det riskera att eleverna tappar tron till läroboken. Kan man använda detta då till källkritik? Ja 

absolut men problemet är att introducera källkritik för sjunde klassare kan vara en svårighet och 

ta upp mer tid än vad kursen tillåter.  

Saids bok talar om en påhittad gräns mellan öst och väst. En konstant maktkamp mellan öst och 

väst. På många sätt kan man se denna maktkamp framställas i några av läroböckerna. De 

läroböckerna som är mer intresserade att berätta om kriget och hur de modiga grekerna 

besegrade övermakten och räddade vår kultur. Läroböckerna är mer intresserade av att berätta 

om hjälteepos och de stora slagen. Istället för att försöka ge eleverna en nyanserad bild. Samt 

att ge lärarna ett verktyg med information som går lite djupare och material att arbeta med. 
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Läroböcker som talade om Perserriket på ett icke nyanserat sätt fanns kvar ändå in i 1990-talet 

vilket kan påvisa att dessa tankar om öst mot väst inte är helt borta än i historieskrivandet och 

om det kommer att ändras återstår att se.96 

8.3. Vilka likheter och skillnader ser man i högstadiets läroböcker och gymnasiets 
läroböcker 

Gymnasiets och högstadiets läroböcker är på många sätt lika men också olika. Vad de har 

gemensamt är vad som tas upp. De tar alla upp kronologin, Aten och Sparta, kulturen och 

demokratin. Både högstadiet och gymnasiets läroböcker hade samma begränsningar när det 

kommer till hur antikens Grekland framställs. De enda två staterna som tas upp är Sparta och 

Aten. Ytterst få andra stater nämns ens. Både högstadiet och gymnasiet lider av att antikens 

Grekland presenteras utifrån hur Aten var. Läroböckerna lägger stor vikt på att visa upp hur 

Aten fungerade och händelserna som involverar Aten. Dvs att kronologin som tas upp har ett 

fokus på kriget mot perserna, Atens storhetstid och Peloponnesiska kriget för att avsluta med 

Alexander den store.  

Vad som skiljer böckerna åt är ett par saker. Första är vart fokuset ligger, högstadieböckerna 

har fokus på personer och händelser. Detaljerna ligger mer i att förklara händelser och vilka 

personer som var delaktiga i händelserna. Samt det grundläggande om kulturen i antikens 

Grekland. Sällan görs det större djupdykningar i den kulturella eller vetenskapliga delen, om 

något förklaras mer detaljerat är det oftast förenklat. Några exempel på detta är hur Hippokrates 

gick tillväga med att behandla sjuka är något brukar tas upp men förenklar hur hans metod gick 

till, samma sak med teorin om atomen. Gymnasieböckerna går sällan in på djupet i kronologin, 

om det ens nämns alls. Sekvens Historia A 2007 som exempel tar upp inte upp kriget mot 

perserna eller Alexander den store alls utan kapitlet om Grekland där handlar istället om folket 

i antikens Grekland. I alla fall hur de som levde i Aten hade det. Med en avslutande del om 

vetenskapen.97 Det är enbart gymnasieböckerna läroböcker som tar upp religionen utan att 

koppla det till mytologin och sagorna. Det är i gymnasieböckerna oraklet i Delfi tas som ett 

exempel och det tas upp hur religionen funkade för en helt vanlig grek. Även djupare hur de 

första filosoferna var män som började tänka om religionen var logisk. Hur de kom fram till 

sina slutsatser och tankar.  

En stor skillnad är hur relationer och genus framställs. Efter läroplans ändringen på 1980-talet 

där det introducerades att kursen skulle tala om jämställdhet så kom fler inlägg i böckerna om 

hur kvinnorna hade det. I högstadieböckerna så handlade det ofta mer om tillägg om hur yngre 

tonåringar hade det i Aten, ibland tog man upp Sparta för att visa att motsatsen fanns också. I 

gymnasieläroböckerna så är det mer diskussioner i böckerna och jämförelser mellan män och 

kvinnor i Grekland. Ett exempel är i de moderna gymnasieläroböckerna där man vill påvisa att 

kvinnor i Aten hade makt och motbevisa bilden på kvinnor som oftast presenteras i 

läroböckerna. Två exempel på detta är i Perspektiv på Historien böckerna som har en sida om 

Perikles och Aspasia och vilket inflytande hon hade.98 Historia 1b hade en avslutande del i 

kapitlet om antikens Grekland som diskuterade att som i modern tid när det var krigstid så gick 

många kvinnor in i mansrollen i samhället och var aktiva under den tiden. Detta är intressant 

eftersom både Tuljas uppsats och även kapitlet om genus i historieläroböcker i Niklas Ammerts 

bok görs det klart att majoriteten av böckerna har sitt fokus på manliga hjältar och ledare.99 

Högstadieböckerna följer mallen som uppsatsen och Ammerts bok där majoriteten av 

läroböckerna är om männen som påverkat historien. I gymnasieböckerna är det mer tid lagd på 
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genus och hur kulturen är för män och kvinnor, hur det skiljer det sig mellan män och kvinnor 

i antikens Grekland.  

Annars är de snarlika i vad som tas upp, bara att läroböckerna från gymnasiet fokuserar på det 

kulturella och hur folket levde i antikens Grekland. Högstadiets läroböcker har en större fokus 

på vad som hände och hur det hände. Den ena är berättande den andra är menad att skapa 

diskussioner.  

8.4. Sammanfattning 
Denna undersökning handlade om att ta reda på hur läroböcker i historieämnet på högstadiet 

och gymnasiet har framställt antikens Grekland, Perserriket, Alexander den store och vad 

skillnaden var mellan läroböckerna på gymnasiet och högstadiet. Böckerna som valdes 

publicerades mellan 1973 och 2016. För att undersöka detta användes en kvantitativ och 

kvalitativ analys där böckerna analyserades och jämfördes för att få fram resultatet. 

Undersökningen är kapitlen i läroböckerna som behandlar antikens Grekland, förkulturerna till 

antikens Grekland och det makedoniska riket. Även Perserriket om det var en separat del ifrån 

kapitlet om antikens Grekland. Annars var Perserriket oftast presenterat i samma kapitel som 

antikens Grekland. 

Undersökningen visade att förkulturen ofta presenterades i samband med Homeros epos som 

saknar bevis för att kunna betraktas som fakta. Undantaget var Fenicierna där fokuset låg på 

hur deras språk influerade grekernas språk. Antikens Grekland presenteras oftast i samband 

med hur Aten fungerande. De två stadsstater som böckerna la fokus på var Aten och Sparta men 

majoriteten var om Aten, hur deras demokrati, levnadsvillkor och kultur fungerade. Det 

begränsar både läraren och eleverna då lärarna måste använda sig av läroboken i sin 

undervisning så att eleverna kan läsa på om kursen till redovisningstillfället. Det begränsar även 

elevernas kunskap och kan ge de en felaktig blick av eran och hur det verkligen var.  

Undersökningen visade att när Perserrikets framställs har läroböckerna en tendens att ge de 

rollen som erövrare utan att ge bakgrund till hur riket fungerade. Vissa böcker förklarade inte 

orsaken till invasionen av Aten utan framställde de som ondskefulla erövrare som ville utrota 

den grekiska kulturen. Hur Makedonien framställs är varierande. Delvis framställs de som 

perserna i att de är erövrare men åt andra sidan så uttrycks det som att stadsstaternas tid var 

över och att det var meningen att de skulle bli enade under Makedonien.  

Skillnaderna mellan läroböckerna från högstadiet och gymnasiet är vad fokuset läggs på. 

Böckerna från högstadiet är mer intresserade av att berätta om vem, var och hur. 

Gymnasieböckerna är mer om kulturerna, människors levnadsvillkor och efter mitten på 1990-

talet så fick även kvinnofrågan och genusfrågan större plats i böckerna. Som avslutande har 

många läroböcker kommit en bra bit på vägen men har fortfarande en lång väg för att ge en 

rättvis bild av antikens Grekland och kan ibland stjälpa lärare istället för att hjälpa som de är 

menade att göra.  

8.5. Slutdiskussion 
Vad denna undersökningen visade är att skolans sätt att bearbeta ämnet antikens Grekland i 

historia har varit relativt snarlikt sen 1970-talet. Vad som också visades är att böckerna har 

inte alltid utvecklats med tiden och vad läroplanen säger, ett perfekt exempel på detta är hur 

vissa läroböcker knappt pratade om genusfrågan eller kvinnosynen i böckerna trots att de var 

tryckta efter millenium skiftet. Fast samtidigt hur framställer man en jämställd undervisning? 

På högstadiet är det oftast kort om tid och p.g.a. detta så är det vanligare att man lägger tiden i 

undervisningen på att bearbeta och prata om de som har påverkat historian mest och utifrån 

dagens kunskap så var majoriteten av de som påverkade samhället mest och som påverkar oss 
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än idag var män. Det finns undantag undantag som Perikles älskare Aspasia som talas om i 

nyare läroböckerna. Ett försök till mer jämställdhet presenteras i ett par böcker där man tar 

upp hur unga kvinnor hade det i Aten men om det är tillräckligt är en fråga. Är det också 

jämställt bara för att man talar om hur en enskild kvinna i Aten kunde ha det, samtidigt så 

talar man om stora generaler och filosofer som var män och hur de påverkade världen? För att 

få en jämställd undervisning kan man inte bara presentera kvinnor som att de satt hemma hela 

dagarna och lagade mat. På samma sätt som man lyfter fram Sokrates i klassrummet kanske 

man ska lyfta fram Aspasia, att hon var en glädjeflicka spelar ingen roll. Det hindrade inte 

henne från att bli omskriven, varför skulle det stoppa oss från att lyfta fram henne i 

klassrummet. Det behöver inte ta en hel lektion eller stor plats i läroböckerna, men att bara 

lyfta fram mer kvinnor i undervisningen skulle göra undervisningen mer jämställd men också 

mer intressant. Att bara ta upp om intelligenta män med grått skägg skapar en homogen 

undervisningen som kan tappa elever. Att lyfta fram fler kvinnor skulle underlätta detta, kan 

vara fruar till kända män. För att koppla det till talesättet. ”Bakom varje framgångsrik man 

står en kvinna”. Detta skulle vara ett sätt både läroböckerna och skolan skulle kunna koppla 

undervisningen till en mer jämställd sådan.  

Analysen av läromedlen visade att böckerna inte har utvecklats i takt med läroplanerna. Som 

har nämnts tidigare i uppsatsen så har vissa av böckerna bara lagt in ett extra kapitel om 

kvinnorna och då har det handlat om den stereotypiska kvinnan inte som nämndes i stycket 

ovan om kvinnorna som var med och ändrade antikens Grekland. Vilket är intressant då 

läroplanerna har ändrats men böckerna har varit till stor del oförändrande. Som exempel i 

kursplanerna för Historia A för GY94 så står det att eleverna ska lära sig att förstå hur män 

och kvinnor hade det och hur de såg sin egen identitet, i GY11 så utvecklades detta till att 

eleverna ska också förstå hur synen på kön och identitet har utvecklats. Något som 

läroböckerna visar att de inte är säkra på hur det ska gå till väga. Detta visar några av de 

gamla böckerna har mer förståelse av, då vi ser gymnasieboken från 1979 ta upp hur Spartas 

sexualitet påverkade samhället men även hur de andra stadsstaterna såg på Sparta och hur de 

nästan var rädda för spartanska kvinnor. Att kapitlet om kvinnor och män i de äldre böckerna 

visade en jämställd syn på hur vanliga män och kvinnor är intressant. Det kan debatteras för 

att kapitlet om män och kvinnor och hur de levde tillsammans är mer inkluderande, däremot 

så togs inga kvinnor upp som hade varit med och förändrat Grekland. Att ha en separat del 

som bara talar om kvinnor som nämndes tidigare i diskussionen är problematiskt, istället för 

att lyfta kvinnors roll i historien så är det nästan så det framställs som att kvinnor har blivit 

helt exkluderade och hur synd det var om de då. Nästan som att man ville framställa kvinnor 

enbart i en offerroll, vissa böcker framställer detta bara i en kortare paragraf eller stycke. 

Nästan som att man bara ska nämna det andra könet lite snabbt för att få det gjort för att sen 

kunna gå tillbaka till den verkliga historien. Det mest märkliga är hur detta inte har förbättrats 

i någon av läroböckerna trots hur tydligt det har blivit i de moderna läroplanerna att eleverna 

ska få de olika synvinklar i historien utifrån kön och identitet.100  

”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 

kön och sexualitet”. 

Det syns i undersökningen att de har börjat tas upp mer exempel, som matrisen visar så sen 

den nya läroplanen så ökar antalet böcker som tar upp Aspasia, vilket är ett bra exempel. 

Även om det borde kommit längre så är det åt rätt riktning. Vad undersökningen visar är att 

vad som räknas som en jämställd undervisning kan tolkas olika. Men undersökningen och 
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flera andra undersökningen både på kandidatnivå och högre visar är att rättvis jämställdhet 

inte är uppnådd i läroböckerna. 

I rapport om jämställdhet talas det om hur kvinnor har framställts i läromedel och tar även 

upp historia ämnet.101 Denna rapport stärker även denna undersökning och analys då den talar 

om att i Sparta framställs kvinnorna som mer fria medan de är mer förtrycka och begränsade i 

Aten. Detta går in på det som nämndes ovan, att i majoriteten av böckerna presenterar 

kvinnorna oftast ur ett väldigt begränsat sätt, för att få fram en jämställd undervisning så 

måste även sättet som läroböckerna skrivs ändras, försöker få in fler författare. Att man måste 

göra mer än att bara visa upp två sätt som kvinnor sågs på i antikens Grekland. I en majoritet 

av böckerna nämndes inte ens kvinnorna i Sparta. Ett till problem som rapporten, forskningen 

om läromedel och undersökningen visade är att en författare kan skriva läroböcker åt ett 

företag i flera decennier. Undersökningen visade exempel på läroböcker som ändrade eller 

lade till författare, som exempel i läroboks serien Levande historia så tas en kvinna in 

författarskapet också, hon har samma namn som huvudförfattaren hade så de har med stor 

sannolikhet någon form av relation. Detta är ett steg framåt, men för att få en mer jämställd 

lärobok så skulle det behövas släppa på traditionen att en eller två skriver en lärobok. En 

lärobok kanske ska bestå av ett större antal författare, författare av olika kunskaper och 

erfarenheter. Inte nödvändigtvis byta ut författarna men definitivt fler för att få fler perspektiv. 

För att få en så jämställd syn på skolan och läromedlet krävs det att släppa traditioner. Detta 

var något som visades i läromedelsundersökningen att författare är präglade var sin uppväxt 

och världssyn.102 

Många historiker har kanske inte all kunskap som behövs för att kunna författa en jämställd 

lärobok, de ska skriva en lärobok som oftast täcker stenåldern till modern tid och här 

begränsas ju då böckerna för författarnas egna kunskaper men även historiska bakgrund. Hur 

de resonerar kring historien. Detta blev tydligt i Levande historia 1988, då man försökte göra 

det med jämställt och sättet det utfördes var genom att skriva två sidor om unga kvinnor i 

Aten. Detta är varför läroböcker med flera författare borde vara normen. Detta var också en 

tendens i nyare läroböcker att de är flera författare. De ger chansen för böckerna att bli 

presenterade ur flera perspektiv och flera åsikter. Att ge olika synvinklar och kunna lyfta fram 

olika personer. Som exempel så kan jag kunna ge en djup beskrivning av vem Henry VIII av 

England var men jag kan inte ens ge ett dödsdatum för Marie Curie. Även om historiker som 

skriver läroböcker har stor kunskap och erfarenhet så kommer det att finnas specialområden 

och variation i kunskapen. Detta är varför läroböckerna behöver flera författare och helst 

författare av olika bakgrunder och specialistområden för att ge läroböckerna en så stor 

möjlighet som möjligt att bli jämställda och inkluderande.  

 

8.6. Vidare forskning  
Om man skulle gå vidare med denna studie så skulle jag gå längre tillbaka. Min grundtanke 

var gå längre tillbaka men tidsbrist gjorde så att uppsatsen fick bli begränsad till 1970-talet 

och framåt. Om man hade gått tillbaka och analyserat läroböcker ifrån tidigt 1900-tal hade 

man fått en mer klar bild av hur det har ändrats. Läroplanerna har inte gjort några 

grundläggande ändringar sen 1969 års läroplan även om mycket har moderniserats. Att gå 

tillbaka till när folkskolan började och börja undersökningen därifrån. Att få en mer komplett 

bild. Detta är vad man skulle kunna gå vidare med och se en förändring som täcker över 
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hundra år istället för fyrtio år. Även en djupare dykning i läroplanen hade varit ett bra sätt att 

få ett större perspektiv på kursen i sin helhet och kunna koppla det till läroböckerna. Det 

perspektivet hade gjort så att synen på läroböckerna hade blivit mer didaktiska och fått en 

bättre koppling till skolan. 

8.7. Avslutande tankar 
Detta var en intressant uppsats att arbeta på. Jag fick mina första tankar om att göra detta som 

uppsats när jag var på min praktik och klassens tema för när jag hade de var antikens Grekland. 

Läroboken jag hade då var någorlunda fördelad mellan Sparta och Aten i hur de presenterades 

men jag blev intresserad av hur det har framställts i olika böcker och vilka likheter och 

skillnader man kan se. Vad jag såg i undersökningen var inte vad min hypotes var. Jag hade 

förväntat mig att Sparta skulle ta större plats än vad det visade sig göra. Mest för att Sparta de 

senaste åren har vuxit i popularitet i populärkultur med filmer som 300. När jag hade temat om 

antikens Grekland så hade eleverna mer förkunskap om Sparta än Aten. Utifrån min begränsade 

kunskap så antog jag att Sparta skulle få större plats men det är alltid intressant när man blir 

motbevisad och får lära sig något. Detta är vad jag menad att göra, att lära mig mer och 

utvecklas och det gjorde denna undersökning. Jag fick även lära mig att tänka på hur man 

använder läroböcker på och hur jag som framtida lärare kan komplettera till läroböckerna och 

vad jag som lärare måste hålla koll på när jag använder böckerna. Att aldrig ta förgivet att 

läroböckerna är nyanserad eller objektiva.   
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