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Abstract 

In this Bachelor Thesis The Writers Aim To investigate the portrayal of the Soviet Union in the 

cold war. This portrayal is investigated using two different approaches, one qualitative and one 

quantitative. The qualitative method examine, through a textual analysis, the portrayal of the 

Soviet Union in two schoolbooks produced in different years. The first textbook produced in 

the year of 1996 and the second one in 2012. The quantitative method approach the problem by 

using a content analysis were the aim focus is to see if the portrayal of the Soviet Union is more 

positive than negative or vice versa. This is Examined By using a formulation called the 

coefficient of imbalance, Which is applied to classify content data as positive or negative. Four 

books are included in the quantitative content analysis, the earliest one is produced in 1986 and 

the latest in 2011. Both analysis uses the same theoretical background and previous researches, 

the theoretical background is in this case the use of history. Klas-Göran Karlssons typology 

over the use of history is the base of the theoretical background. Both analysis are presented 

separately to be presented together beneath "7. Slutsats" and "8. Diskussion". By merging the 

two analysis the two authors Could draw a conclusion. The conclusion show That the textbooks 

portray the Former Soviet Union in a dismissive manor. Some of the use of history had 

influenced the content in the textbooks, but the Majority didn't. The two use of history that had 

influenced the textbooks were “non-use of history” and “ideological history”. But the authors 

clarify that “none-use of history” has affected the portrayal of the cold war history of the Soviet 

Union.  

Keyword: Cold War, Sovjetunionen, history textbooks, democracy, communism, eastern bloc, 

qualitative textual analysis, quantitative content analysis 
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1. Inledning 

Sovjetunionens framställning i läroböcker behandlar ett ämne som är användbart i skolan. En 

diktatur som likt andra kommunistiska regimer har undertryckt yttrande- och åsiktsfriheten. En 

undersökning av hur de svenska historieläroböckerna har valt att framställa den kommunistiska 

regimen Sovjetunionen. Ett land som en gång var en stormakt som tillsammans med USA 

delade in världen i två halvor, en kapitalistisk sida och en kommunistisk. Ett land som har väckt 

mycket känslor hos folk, politiker och stater. Vi anser därför att en undersökning av 

historieläroböcker och deras framställning av den före detta stormakt är både intressant och kan 

bidra med viktig information till vår kommande gärning som lärare.   

Undersökningar visar att lärare i Storbritannien och Skandinavien använder läroböcker mest i 

sin undervisning.1 I historia förmedlas olika händelser. Dessa händelser och förlopp menar 

Ammert hänger samman ”i betydelsebärande sammanhang som skapar mening”.2 Ammert 

menar att historieskrivningen ofta utpekar vad som är rätt eller fel och vad som är ont eller gott 

samt att värdefrågor i detta sammanhang utgör en bas för vår relation till historien. I detta finns 

två förklaringar påtalar Ammert. Här kan studiet av värden och kränkningar förväntas bidra till 

elevens uppfattning om rätt och fel. Och dels de frågor som uppstår kring demokratiska och 

frihetsvärden som är incitament till förändringar i samhället.3  Vi ser därför att det är viktigt att 

ha kunskap om framställningen av historia i läroboken för att vi som framtida lärare ska vara 

medvetna om vilken historia som förmedlas och där kunna bidra med kunskap med hjälp av 

kompletterande didaktiska val. 

1.1 Syfte  

Undersökningen har en historiedidaktisk inriktning vilket innebär att det finns ett intresse att 

undersöka hur historia förmedlas och kommuniceras i undersökta läroböcker. Syftet med 

analysen är att försöka få fram hur Sovjetunionen framställs i historieläroböcker. Hur 

beskrivningen av Sovjetunionen ser ut i historieläroböckerna. Avgränsningen är gjord efter dels 

tid men även teman, där uppsatsen specifikt kommer att titta på avsnitten i läroböckerna som 

behandlar kalla krigets Sovjetunion.  

                                                 
1
 Ammert, Niklas (2016),  Historieläromedel - en forskningsöversikt, s. 141. 

2
 Ammert, Niklas (2011a), Värden som bärare av historisk kunskap. s. 1. 

3
 Ibid (2011a), s. 1. 
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Anledningen till att denna uppsats fokuserar på framställningen av kalla krigets Sovjet beror på 

att kommunistiska regimer som ett generellt begrepp är alldeles för stort och omfattande. Men 

samtidigt var Sovjetunionen ett land som väckte starka känslor hos personer och som uppfattas 

som en utmanande stormakt gentemot USA. 

Därför vill vi finna svar på frågan; Hur framställs kalla krigets Sovjetunion i de undersökta 

historieläroböckerna?  

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning innehåller ett stort antal läroboksanalyser men genom vald inriktningen på 

denna uppsats blir forskningen stramare. Det finns avhandlingar och uppsatser som behandlar 

ämnet Sovjet och kalla kriget, dock minskas utbudet när det gäller fokuset på kalla krigets 

Sovjet. Metoderna i dessa undersökningar skiljer sig mot denna undersöknings tudelade metod 

när det gäller läroboksanalys. Vår förhoppning är att den här undersökningen kan komma att 

bidra med ny nyttig fakta kring ämnet. 

Sture Långström, filosofie doktor i historia, undersöker i hans doktorsavhandling Författarröst 

och lärobokstradition, en historiedidaktisk studie, hur historieläroböcker skildras genom 

författarna. Genom intervjuer av läroboksförfattare får han en bild av deras påverkan på innehåll 

och utformning. Hans ursprungliga intention var att undersöka historieläroböcker utifrån en 

didaktisk vinkel och använda sig av vad, hur och varför- frågorna. Långström intervjuar i två 

omgångar, i den första omgången intervjuades tretton personer och utifrån dem valdes 

sju.författare ut för en andra omgång intervjuer, den här gången som life- story intervjuer. 

Undersökningen resulterade i att bilden av författarna bakom historieläroböcker klargjordes, 

majoriteten var medelålders män med liberalism som politisk åskådning. Huvudargument till 

varför de skrev läroböcker var pengar. Författarna förklarade att även staten hade en påverkan 

på deras utformning och arbete.4 Området som kommer att vara av viktig betydelse för 

uppsatsen är Långströms kapitel om statens roll i läromedelsproduktionen. 

Läromedelsgranskningen som fram till 1992 fanns i Sverige problematiseras, vilken påverkan 

det hade på produktionen av läromedel, men också hur innehållet förbättras eller försämras av 

                                                 
4
 Långström, Sture (1996), Författarröst och lärobokstradition, en historiedidaktisk studie, s. 80-120. 
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läromedelsgranskningen.5 

Även fil.dr Janne Holmén belyser i sin doktorsavhandling, Den politiska läroboken. Bilden av 

USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget,  att 

läroboken är den viktigaste faktorn till utformning av undervisning.6 Holmén väljer dock att 

utgå ifrån en småstatsteori där han utgår ifrån ett antal faktorer som påverkar ett litet lands 

framställning av en stormakt, i det här fallet Sovjetunionen och USA.7 De svenska läroböckerna 

beskriver den sovjetiska kollektiviseringen som ett stort misslyckande . Däremot var böckerna 

positivt inställda till industrialiseringen i Sovjet.8 Den kritiska hållningen blev, enligt Holmén, 

allt mer tydligare under 1980-talet.9 Holmén beskriver i sin undersökning att Sovjetunionen 

beskrevs allt mer negativt under 1980-talet och  i sin slutsats menar han att det var under 1980-

talet som läroböckerna anpassades efter det utrikespolitiska klimatet. Han menar att de svenska 

läroböckerna tog ett stort avstånd från Sovjetunionen och allt som det stod för.10 Holmén menar 

även att läroboksgranskarna började från mitten av 1980-talet att kräva mer kritik om 

Sovjetunionen, innan hade en balans efterfrågats.11 

I Göran Sparrlöfs, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, studie från 2012, Historia i 

Gymnasieskolan- Nya grundkurser och nya läroböcker, undersöker han hur väl de nya 

läroböckerna lever upp till den nya läroplanen, lgy 11. Han väljer att strukturera upp sin studie 

efter historiskt kunnande, historiemedvetande/historiebruk och källkritik. Ett stort fokus läggs 

även på identitet då det är ett kunskapsområde som lgy 11 lyfter fram. Undersökningen görs 

genom att titta på historiekurserna 1b och 1a1, deras mål, centrala innehåll och kunskapskrav. 

För varje historiekurs presenterar Sparrlöf faktainnehållet, vilka kunskapsgrunder och vilka 

perspektiv som presenteras, men även vilka teman som tas upp i ämnesplanen.12 Han tittar 

främst på vilka perspektiv som lyfts fram i de nya böckerna till historia 1b och 1a1. Även hur 

och om de nya läroböckerna lyfter fram historiemedvetande/historiebruk, källkritik och olika 

                                                 
5
 Långström (1996), s.191 ff. 

6
 Holmén, Janne (2006), Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget, s. 23. 
7
 Holmén  (2006), s. 17 ff. 

8
 Ibid (2006), s. 231. 

9
 Ibid  (2006), s. 236. 

10
 Ibid (2006), s. 323 f. 

11
 Ibid (2006), s. 85. 

12
 Sparrlöf, Göran (2012), Historia i gymnasieskolan- Nya grundkurser och nya läroböcker, s. 63 ff. 
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perspektiv.13 

Anledningen till varför han väljer att göra denna studie beror på att tidigare forskning har visat 

att lärare har förtroende för att läroboken följer styrdokumenten. Skolverket påpekar dock att 

undervisningen inte förhåller sig till kursens mål vilket beror på att undervisningen, i för stor 

grad, förlitar sig på läroboken. Enligt Sparrlöf har skolan på senare år blivit allt mer beroende 

av läroboken, vilket har att göra med att lärare idag mer agerar handledare istället för 

undervisare.14 Hans slutsats är att lärare inte kan förlita sig på lärobokens innehåll, när det 

kommer till de nya läroböckerna, för den nya läroplanen, lgy 11. Det saknas perspektivseende, 

inga konkreta exempel på historiemedvetande, historiebruk, identiteter och historietolkningar 

som är förståeliga, utan detta är enbart insatt som små faktarutor här och där. Det innebär att 

lärare måste hitta egna eller skapa egna texter, vilket tar mycket arbetstid av en lärare. Sparrlöfs 

lösning, som han även anser är den lättaste, är att integrera historiemedvetandet, historiebruket 

och identiteter i konflikter där individer, grupper eller nationer har ställts mot varandra.15  

Mikael Berg, doktorand vid Karlstad universitet, visar i sin doktorsavhandling Historielärares 

ämnesförståelse - Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia att det 

existerar maktperspektiv i urvalet av vilken kunskap som ska utgöra ett innehåll inom 

undervisningssammanhang. Han påtalar att detta innehåll förändras över tid och att innehållet 

förändras beroende på vem som har makt i utformandet av innehåll. Han menar att tidigare 

forskning påvisat att dessa förändring också skett under 1900-talet.16 Berg förklarar att det finns 

många olika aktörer i en förändringsprocess. Här utgör statsmakten en sådan roll genom 

regering och riksdag. Han menar att statsmakten påverkar genom kontrollen av 

lärarutbildningens innehåll och hur detta verkställs samt genom utformningen av skolans 

styrning.17  

Kenneth Nordgren som är filosofie doktor i historia visar i sin avhandling Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige hur urvalsfrågan 

kring innehåll baseras på en bakomliggande berättelse där viss historia är inkluderad och en 

                                                 
13

 Sparrlöf (2012), s. 61 f. 
14

 Ibid (2012), s. 62 f. 
15

 Ibid (2012), s. 79 f. 
16

 Berg, Mikael (2014), Historielärares ämnesförståelse - Centrala begrepp i historielärares förståelse av 

skolämnet historia, s. 12. 
17

 Ibid (2014), s. 12. 
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annan exkluderad. Här kan ett kollektivt narrativ gestaltas med fokus på europeisk historia och 

utveckling där människor utanför Europa och USA tilldelas en biroll. Nordgren förklarar att 

postkolonialismen medfört att koloniala värderingar undersökts och att resultatet visar att dessa 

värderingar fortfarande präglar en västerländsk kultur och synen på “den andre”.  

Här har historiebeskrivningen utgjorts av narrativ som “eländes- och idyllberättelser, eller 

rannsaknings- och särartsberättelser”.18 

Niklas Ammert, professor i historia vid Linnéuniversitetet, menar i Världen som bärare av 

historisk kunskap, ett konferensbidrag till Nordiska historikermötet 2011, att skolans 

undervisning och läromedel kan betecknas vara av etisk, moralisk och en värderande karaktär. 

Historieläroböckerna menar han har varit tydliga markörer för värdeförmedling samtidigt som 

läroplanen uttrycker en fostrande funktion. Detta skiljer sig från ett vetenskapligt ideal menar 

Ammert där idealet menar att historia ska skrivas värdeneutralt och analytiskt. Den historiska 

forskningen “konstaterar att det finns en historiebeskrivning som är ideologiskt laddat”.19 Här 

saknas det “empirisk forskning om koppling mellan historia och värden” och Ammert menar 

att “historiedidaktiken saknar redskap för att hantera den”.20 Ett värde beskrivs enligt Ammert 

vara ett “tillstånds önskvärdhet” eller “icke önskvärdhet” det vill säga något man önskar “ha, 

få eller göra”.21 Exempelvis menar Ammert att Lpo 94 uttrycker begreppet demokrati i skolans 

värdegrund som innehållande “människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta”.22 Ammert summerar också att historia berör frågeställningar som “berör värden 

som frihet, människovärde, rätt eller orätt”.23 Han menar att lärobokens innehåll speglar 

demokrati och frihet genom olika historiska kontexter som skildrar värden som kränkts. Värden 

menar Ammert skildras ofta som “dikotomiska motsatspar, där det goda segrar och en 

utveckling leder framåt”.24 Ammert menar att man kan se det i ett omvänt perspektiv också, där 

värden kan utgöra “en brygga mellan nuet, det förflutna och framtiden”.25 Han menar att värden 

                                                 
18

 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, s. 209. 
19

 Ammert (2011), s. 2. 
20

 Ibid (2011), s. 2. 
21

 Ibid (2011), s. 2. 
22

 Ibid (2011), s. 3. 
23

 Ibid (2011), s. 13. 
24

 Ibid (2011), s. 13. 
25

 Ibid (2011), s. 13. 
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och kränkningar av olika värden kan användas som referens till att förstå nuet, det förflutna och 

framtiden. I en undersökning via enkät visade svaren att elever tycker att värden och 

uppfattningar om världen är centralt. Eleverna uttryckte också att berättelsen om ondska var 

viktigt för syftet att avskräcka. Ammert menar att dessa elevsvar påvisade att tolkning görs med 

utgångspunkt i “nuet och i nuets uppfattningar om värden”.26 Han menar att värden och 

kränkningar av värden kan uttrycka något om den tidigare historien. Värden och historia menar 

Ammert uppfattas av elever som sammantvinnade och kan ses som bärare av en historisk 

kunskap och värden som kan leda en tankeprocess som utvecklar ett historiemedvetande.27 

Robert Thorp, filosofie doktor i pedagogiskt arbete, förklarar begreppet i Historiemedvetande, 

historiska medier och historieundervisning, som inbegripande en koppling “mellan tolkning av 

det förflutna, förståelse och synen på framtiden”. Thorp förklarar att definitionen visar hur 

människor uppfattar och kan förstå historien, samtiden och sig själva. I definitionen inbegrips 

också en förståelse om den medmänskliga kontexten och moraliskt handlande och på så sätt 

också skapandet av historia genom deltagandet i den historiska kulturen. Thorp beskriver också 

att det finns en skepticism mot begreppet som då kan ses som ett eurocentriskt begrepp som 

kan kopplas till rationaliteten från 1700-talets upplysning. Thorp förklarar att andra skilda 

kulturer med andra förutsättningar därför inte passar in i ett universellt historiemedvetande.28 

Exempelvis kan ett historiemedvetande utvecklas om eleven i läsandet av historieläroboken 

utsätts för en multikronologisk historia, dvs. där texten uttrycker dåtiden, samtiden och nutiden. 

Thorp förklarar detta som ett multiperspektiv. I den utvecklingen kan moraliska värderingar 

som frihet och jämlikhet bidra genom att eleven kan se utveckling och förändringar under tid 

för sådana begrepp och därmed får möjlighet att diskutera dess giltighet idag och i framtiden. 

Ett annat sätt är att tillämpa genetiska och genealogiska perspektiv för att utveckla 

historiemedvetandet. Thorp förklarar att i det genetiska perspektivet tar man ansats i en historisk 

tidpunkt för att sedan förklara historien efter den tidpunkten, något som Thorp kallar att förklara 

“framlänges”. I det genealogiska perspektivet finns ett samtidsperspektiv med, där elevens egna 

samtid och kontext relaterar till den historia som eleven studerar. Eleven tolkar här historien 

baklänges genom frågor och de svar eleven uppfattar i historien.  

Här förklarar Thorp att undervisning som kan nyttja båda metoderna kan genom att närma sig 

                                                 
26

 Ammert (2011), s. 13. 
27

 Ibid (2011), s. 13. 
28

 Thorp, Robert (2016), Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning, s. 221 ff. 
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historien multikronologiskt också utveckla ett historiemedvetande.29 Ett tredje perspektiv på 

historiemedvetande är då det historiska tänkandet med historiska begrepp blir ett redskap för 

att utveckla historiemedvetandet i ett metaperspektiv.  

Thorp förklarar att synen här är att det historiska tänkandet med kritisk och reflekterande syn 

på historien bidrar till metahistoriska färdigheter och ett utvecklande av historiemedvetande.30
 

Begreppet måste beskrivas kortfattat då undersökningen och analysen inbegriper eurocentrism. 

Konkret så kan begreppet uttryckas “att sätta Europa i centrum” även om begreppet innehåller 

en vidare teori om hur Europa förmedlas som ett centrum. Robert B Marks, professor i historia, 

beskriver i boken Den moderna världens ursprung hur eurocentrism kan ses som ideologi eller 

en förvanskad sanning i syfte att dölja ett västligt världsherravälde. Annan uppfattning ser 

eurocentrism som en teori som ger en förklaring om hur världen fungerar. Kärnan i 

eurocentrismen är enligt kritiker, att historien skildras från ett eurocentristiskt perspektiv och 

är en del av många olika etnocentristiska världsåskådningar. Marks förklarar det 

etnocentristiska synen som att den är medveten om att det finns många olika folk och kulturer, 

men med en syn som att “min åskådning och uppfattning är bättre, eftersom den utgår från mitt 

folk och min kultur”.31 I den eurocentriska synen är västerländsk kultur överlägsen och det är 

där som utvecklingen sker och i den eurocentriska världsåskådningen ses Europa som den som 

har handlingskraft och agerar medans övriga världen reagerar. Marks förklarar också att den 

amerikanska historien framställs som det bästa uttrycket för västerländsk civilisation i och med 

att den är en konsekvens av europeisk utveckling.32 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en bakgrund om Sovjetunionen. En bakgrund om granskningen av 

historieläromedel och en bakgrund om Sveriges utrikespolitiska hållning under kalla krigets 

slutskede, även en genomgång av ett par läroplaner kommer att redovisas.  Detta anser vi bidrar 

till en bättre förståelse för läsaren, vilket även bidrar till att läsaren har lättare att förstå och följa 

analysen, diskussionen och slutsatsen senare i denna uppsats. 

Den svenska läroplanen från 1994 (Lpf 94) är en svår läroplan att läsa av då den lägger mycket 

                                                 
29

 Thorp (2016), s. 223. 
30

 Ibid (2016), s. 223 f. 
31

 Marks, Robert B (2004), Den moderna människan, s. 21. 
32

 Ibid (2004), s. 22. 
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ansvar på läraren. Det enda som vi hittar som är möjligt att koppla till en undervisning om 

Sovjetunionen är följande citat; “har förvärvat viss förmåga att kritiskt och nyanserat bedöma 

olika slag av historiska påståenden genom arbete med olika slags källor och historiska 

framställningar.”33 Det innebär således att en nyanserad bild av Sovjetunionen ska framträda i 

de läroböcker som är gjorda under Lpf 94.   

Lgy 11 skriver på tre olika ställen meningar som kan kopplas till att en undervisning om 

Sovjetunionen ska ske. Bland annat, “[...] samt för att analysera historiska förändringsprocesser 

ur olika perspektiv”.34 När en undersöker vad som specifikt skrivs för historiekursen 1b hittas 

två meningar som är möjliga att koppla till en belysning av Sovjetunionen. Den första är, “[...] 

men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.”35 

Rimligtvis är Sovjetunionen möjlig att koppla till både diktaturer och konflikter. “Långsiktiga 

historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till 

dem.”36 Även denna mening går att koppla till ett belysande av Sovjet, främst då kalla kriget 

och hur maktförhållanden kom att förändras när Sovjetunionen föll. 

 

3.1 Granskning av historieläromedel 

Enligt skolverket finns ”ingen centralt fastställd definition av läromedel, men i 

skolförordningen från 1971 beskrivs läromedel som alla resurser som kan användas i 

undervisningssituation”.37 Senare införs begreppet ”basläromedel” av Statens Institut för 

läromedel, SIL, och kom att omfatta läroböcker ”som kursböcker, textböcker, bibel, talböcker 

och arbetsinstruktioner”.38 På samma vis har läromedelsbegreppet fortsatt utvecklas och vidgats 

och omfattar numera andra former av texter som tillhandahålls via media som radio, film, 

tidningar, spel och datorer. Här kan man därför tala om att läromedelsbegreppet snarare kan 

definieras som ”resurs för lärande”.  Utöver en syn på läroböcker som verktyg till undervisning 

                                                 
33
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35

 Ibid (2011), s. 73. 
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också se på läroböcker som “minnesbank för kunskap och kommunikation eller som en standard 

för social kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska ställningstagande”.39  

Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms Universitet, delar på begreppet 

pedagogiska texter för skrivna läromedel. Dels ”pedagogiska texter för organiserad 

undervisning och formellt lärande”, dels i ”pedagogiska texter för informellt lärande”. Den 

senare är den text som vi möter på arbetsplatsen, internet, föreningsliv, kvällskurser, 

populärvetenskapliga texter etcetera. Pedagogiska texter för det formella lärandet och 

organiserade undervisningen är däremot anpassade efter specifika kursplaner och utgör därför 

en bas i läroböcker.40  

Läroboken styr och har en central position i undervisningen i historieämnet. Elevers tolkningar, 

kunskaper och förståelse i historia, både lång-och kortsiktigt, formas av läroböcker. Det betyder 

att läroböcker bidrar till en människas syn på nutid, dåtid och framtid. Ammert, anser att 

läroboken är påverkad av sin omgivning och det rådande samhällsklimatet. Även läroplaner, 

lagstiftande krav och vetenskapliga rön påverkar. Ammert lyfter in en hypotes där han belyser 

att in-och utrikespolitiska klimatet är en yttre sfär som har en stor påverkansfaktor på de andra 

delarna.41 Historia anses vara ett ämne där läroboken har haft ett stort inflytande under hela 

1900-talet. Idag har den inte lika stort inflytande men anses ändock har en dominerande 

ställning men inte lika stark som förut. Det är viktigt att läroboken inte får en negativ inverkan 

på undervisningen, ett didaktiskt val av läraren måste göras och att där kunna skilja på kursplan 

och lärobok.42 När en kvalitetsgranskning gjordes av skolinspektionen 2009 blev flera skolor 

kritiserade för att de inte följer de nationella målen. Detta förklarar Sparrlöf beror på att lärare 

förlitar sig för mycket på läroboken i sin undervisningen.43  

De läromedel och styrdokument som ligger till grund för skolans undervisning kan betecknas 

som moraliska, etiska och på så sätt värderande. Ammert påpekar hur detta kommer till uttryck 

redan innehållsmässigt genom de urval en läroboksförfattare gör och där texten därför är 

värderande. Värderande på så sätt att författarens urval speglar författarens egna värderande om 
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vad som är viktig kunskap att förmedla genom hur personer, händelser och företeelser 

framställs.44 Ammert menar också att undervisningen i skolan stöder sig på en läroplan som är 

fostrande vilket han menar ställer den historiska läroboken i en skiljelinje med det 

historievetenskapliga idealet att beskriva historia på ett värdeneutralt sätt och med en analytisk 

hållning. Här menar Ammert att forskningen visat ”att historieskrivningen har varit eller är 

ideologiskt laddat”.45 Att det i studiet av läroböcker kan vara fruktbart att anta en didaktisk 

utgångspunkt i frågor till ”vad läroboken förmedlar, hur innehåll framställs och varför 

stoffurvalet framställs som den görs”.46 Ammert menar att det didaktiska perspektivet 

struktureras i en didaktisk kommunikationskedja för att synliggöras. Här kan man precisera den 

didaktiska kommunikationskedjan, genom att anta tre analytiska perspektiv. I det första 

perspektivet analyseras läroboken ”som en del i kommunikationskedjan, som en process”.47 I 

det andra perspektivet kan lärobokens innehåll och text analyseras strukturmässigt, där man 

undersöker ”textuella, semiotiska eller förmedlingsrelaterade strukturer”.48 Ytterligare 

strukturella perspektiv kan antas då man undersöker lärobokens tillkomst, och de yttre 

påverkansfaktorer som kan ha inverkat på författaren under en viss tid. I det tredje perspektivet 

undersöks lärobokens funktion i den konkreta undervisningen. Här vill man veta till vad och 

hur läroboken används av lärare och/eller elever samt hur innehållet upplevs och vad eleverna 

lär sig.49  

Janne Holmén menar att läroböcker idag får konkurrera på samma villkor som den “vanliga” 

marknaden, efter vad som efterfrågas och säljs. Således påverkar samhällsklimatet innehållet i 

läroböckerna. Holmén belyser att läroböcker ofta anses innehålla förlegade värderingar och 

fördomar som är svåra att bli av med. Det beror på att läroboksförfattare ofta skriver utifrån 

tidigare läroböcker, men även utifrån egna erfarenheter ifrån deras skoltid. När longituda 

undersökningar görs är det användbart att titta på tidpunkter då det sker en förändring i 

innehållet, det bidrar till att ge en ledtråd till vad det är som har påverkat innehållet. Snabba 

förändringar i bilden av Sovjetunionen hänger troligtvis samman med samtida politiska 
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förändringar.50 

Staffan Selander menar i Lärobokskunskap, 1988, att en pedagogisk text är framställd i ett syfte 

och en pedagogisk situation där det finns en struktur som arbetats fram efter regler. Han menar 

att det finns en mångfald av infallsvinklar, kunskapsnivåer, färdigheter och kunskapsområden 

som struktureras och förenklas. Det sker en överföring av kunskap som förenklas till enkla 

begrepp, fakta samt förklaringar i syfte att kunna förmedlas på ett pedagogiskt sätt. Vad som 

väljs ut menar Selander styrs av läroplanen men att innehållet avgörs av läroboksförfattare och 

förlagen. Selander menar att läroplanen är en politisk kompromiss, där den formas inom en 

politisk arena.51  

Han menar att man bör se läroboken och läroplanen som ett samtida uttryck för den tidens 

kontexts värderingar av moral och kunskap.52 Läromedelsförfattare överför en vetenskaplig 

kunskap med objektiv bakgrund och ska ej förmedla värderingar.53 Läromedlet agerar som 

hjälpmedel för lärare, det ska underlätta arbetet genom att förmedla en struktur och 

genomgång.54  

I doktorsavhandlingen Författarröst och lärobokstradition, en historiedidaktisk studie, påpekar 

Sture Långström att det är relativt vanligt att elever och lärare inte är kritiska till innehållet i 

läroboken. Läroböcker skrevs, enligt Långström, om under 1990-talet på grund av kalla krigets 

slut, vilket innebar att meningsskiljaktigheter mellan öst och väst inte skulle få en framträdande 

roll. Det fanns en tanke i Sverige om samarbete och att då lyfta fram de negativa aspekterna 

hos före detta kommunistiska regimer sågs som ett störande inslag som skulle undvikas.55  

3.2 Sovjetunionen 

Startskottet till kalla kriget anses vara Sovjetunionens införlivande av Östeuropa efter andra 

världskriget. Kalla kriget kom dock att bli globalt,  bland annat på grund av att Sovjetunionen 

ville hjälpa andra socialistiska länder i kampen mot fascism.56 De östeuropeiska områdena blev 

värst drabbade av andra världskriget, med stora materiella- och mänskliga förluster. I 
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Sovjetunionen dog ungefär 27 miljoner. Världskriget följdes nu av ett kallt krig mellan det 

kapitalistiska USA och det kommunistiska Sovjet. Kommunistledare i Östeuropa blev 

uppbackade av Sovjetunionen i deras kamp att ta makten. Censur infördes och 

meningsmotståndare sattes i fängelse. Det genomfördes val, dock var dessa val riggade med ett 

förutbestämt resultat. År 1949 skapades den västliga försvarsorganisationen NATO, som ett 

svar på det grundade Sovjetunionen tillsammans med de andra kommuniststyrda staterna i 

Östeuropa Warszawapakten 1955. Ur ett ekonomiskt perspektiv skedde det en kontinuerlig 

tillväxt i väst, men även länderna i Östeuropa hade en ekonomisk tillväxt efter andra 

världskriget, dock inte i samma skala. Det berodde på flera faktorer, bland annat att kriget hade 

haft stora påverkningar och folkförflyttningar hade stört de ekonomiska strukturerna. I ett kort 

tidsperspektiv fick Östeuropa en basal uppbyggnad vilket bidrog till en positiv ekonomisk 

påverkan.57  

 

Kommunistregimerna satsade mycket på  industrin och de övertog kontroll över både 

produktion och utrikeshandel.58  

1948 förändrade Sovjetunionen de östeuropeiska folkdemokratierna med hjälp av de 

östeuropeiska kommunistpartierna. De hade tagit makten vid de viktigaste institutionerna, 

oppositionen hade nedmonteras. Kommunistpartierna hade lyckats få flera medlemmar men det 

var fortfarande många som tyckte illa om dem. Flera miljoner östeuropeer ansåg att ideologin 

var skrämmande.59 Varken genom val eller ekonomiska förändringar hade de kommunistiska 

partierna vunnit förtroende. Även inom de egna leden var förtroendet lågt, och Stalin drog 

därför slutsatsen att hårda metoder krävdes för att behålla makten. Stalins taktik replikerades i 

de östeuropeiska regimerna för att få bort så många meningsmotståndare som möjligt. Den 

hemliga polisen i Polen användes som ett instrument för att motarbeta klassfienden. De grupper 

som räknades som fiender var bland annat, polska socialdemokrater, tidigare medlemmar av 

hemmaarmén, präster och tidigare medlemmar av kommunistpartiet. Den paranoida polisen var 

berättigad då stora delar av det polska samhället var mer amerikavänliga än sovjetvänliga. År 

1949 införlivades även den östtyska delen till Sovjetunionen, nu under namnet DDR (Deutsche 
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Demokratische Republik). Den polska försvarsmakten styrdes av Sovjetunionen, de hade tillsatt 

den sovjetiske generalen Rokossovskij som landets försvarsminister. 

Inrikespolitiskt var 1948 ett viktigt år, då upphörde alla försök att på ett legitimt sätt överta 

makten i de östeuropeiska länderna. Oppositionen tolererades inte och polisstaten riktade sig 

mot ”fienderna” vilka ansågs vara präster, politiska oppositionella och även personer inom det 

egna partiet.60 Stalin gick, år 1945, med på Jalta protokollet vilket innebar att fria val skulle 

hållas i Östeuropa. Perioden mellan 1945-1947 var en förhållandevis bra tid i Östeuropa, inte 

alla, men många icke- kommunistiska partier tilläts att verka. Detta eftersom Sovjetunionen 

trodde att de fria valen skulle gynna Sovjet. Detta skedde dock inte och valen kom att ske utan 

motståndare. Stalin var en man som varken ville eller förstod sig på demokrati. Därför skapades 

koalitioner där alla partier ingick, och medlemmarna skulle inte tävla mot varandra.61  

 

Resultatet blev en katastrof för kommunisterna vilket bidrog till att hårdare tag kom att 

användas i framtiden.62  

Den socialistiska eller kommunistiska bakgrunden i Östeuropa innebar att ekonomisk 

demokrati eftersträvades, vilket innebär att det ska ske en socioekonomisk fördelning bland 

folket. Socialt skyddsnät fanns där både utbildning, pension och sjukvård var gratis. De 

skillnader som fanns låg oftast i vilken position en person hade inom staten. Sovjetiska 

medborgare fick oftast i de östeuropeiska satellitstaterna förtur till de tyngre posterna inom 

ämbeten. I och med Nikita Chrusjtjovs tillträdande som ledare efter Stalins död kom en så kallad 

“töperiod” att inledas. Han kritiserade Stalins terror och personkulten kring honom. Det innebar 

att det sovjetiska samhället var lite mer öppna för kritik och medborgare fick möjlighet att 

införskaffa information från andra sidan järnridån. Chrusjtjov var dock sovjetpolitiken trogen 

vilket tog sig uttryck när han lät slå ner två uppror i Polen och Ungern.63 Den fas under kalla 

kriget som anses vara den mest allvarligaste var när Sovjetunionen byggde Berlinmuren 1961, 

men också när Sovjet bestämde sig för att kärnvapenbärande missiler på Kuba, vilket ledde till 
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Kubakrisen 1962.64 

Den sovjetiska planekonomin ledde till dålig tillväxt i hela Östeuropa under 1970-talet, där 

planekonomin bestämdes av politiska mål istället för reella. Levnadsstandarden förblev därför 

låg hos de stora massorna. Början av 1980-talet fortsatte Sovjetunionen på den hårda inslagna 

vägen, och Brezjnevdoktrinen var fortsatt aktiv. En doktrin som ansåg det legitimt av Sovjet att 

klampa in i grannländer för att försvara socialismen och behålla ett Moskvatroget parti vid 

makten. Detta förändrades i och med Michail Gorbatjovs intåg som ledare. Han förespråkade 

en mer liberal inriktning och han införde därför perestrojka och glasnost. Den förstnämnda 

betyder att en ekonomisk omstrukturering skulle ske medan glasnost innebar demokratisering 

och öppenhet och tillåta en viss kritik av staten och flera kandidater fick ställa upp i val. Detta 

skulle införas utan att rasera Sovjet. Gorbatjov blev väldigt populär i väst när han 1989 tog bort 

kontrollen över Östtyskland, 1990 fick han Nobels fredspris. Hans öppenhet och släppande av 

kontroll i satellitstaterna var dock inte populärt på hemmaplan, trots detta ville han in i det sista 

försöka hålla ihop unionen. Men år 1991 valdes Boris Jeltsin till Rysslands förste president. 

Efter ett kuppförsök senare samma år, som Jeltsin slog tillbaka, där målet var att avsätta 

Gorbatjov var det inte långt kvar till upplösningen. På juldagen 1991 upplöstes Sovjetunionen.65  

 

3.3 Sveriges politik under kalla krigets slutskede 

Neutralitetspolitiken som Sverige förde under kalla kriget innebar inte absolut neutralitet, 

Sverige ville och skulle vara opinionsbildande på den internationella arenan.66 Under 1960-talet 

inleddes en neutralitetspolitik som innebar att en aktiv utrikespolitik skulle föras, den s.k. 

Palmelinjen. Sverige skulle nu ta ett självständigt ställningstagande i opinionsbildningen.67 

Sten Ottosson, filosofie doktor i historia, skriver i sin avhandling, Sverige mellan öst och väst. 

Svensk självbild under kalla kriget, att det är problematiskt att förhålla sig neutral då det medför 

att det kan ses som icke deltagande vilket medför moraliska problem. Att förhålla sig neutral 

kan innebära att ett passivt stöd ges till en sidas orättvisor. De går således inte att förvänta sig 

några positiva omdömen från någon av sidorna efter kalla krigets slut. Men neutralitet ses också 
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som något positivt då det ger ökat förtroende för det neutrala landet som brobyggare och 

medlare.68 Samtidigt anser Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Alf W. Johansson & Karl 

Molin, vilka båda är professor emeritus i historia, att neutraliteten ses som ett svek mot 

demokratin i västvärld, detta sett ur ett ideologiskt perspektiv.69 

Under början av kalla kriget kritiserade både statsministern och utrikesministern de 

kommunistiska regimerna. De menade att neutraliteten gällde det juridiska, moraliskt skulle 

man ej vara neutral.70 Under kalla krigets slut kom bilden av det neutrala Sverige att förändras, 

den stämde inte längre in på Sverige.71 

Kalla kriget tog på nytt fart under 1980-talet och åter dominerade öst och väst- konflikten. 

Sverige skulle inta en aktiv ställning i världskonflikter. En händelse som prövade Sveriges 

ställning skedde under 1981 då den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund utanför Karlskrona. 

Den borgerliga regeringen hade redan innan ”olyckan” kritiserat Sovjetunionen. Sveriges 

neutralitetspolitik respekteras inte av Sovjetunionen.72 Den socialdemokratiska regeringen som 

tillträdde 1982 försökte dock tona ner ideologiska skillnaden mellan öst och väst, då detta 

ansågs vara ett hot mot freden. Palme uttryckte att ingen ska behöva överge sin ideologiska tro 

och värdering. Sveriges hållning gjorde tydligast uttryck under året 1986 då Sverige ville skapa 

kärnvapenfria zoner i Norden.73 Till en början valde den då nyss tillträdda statsminister 

Carlsson att föra en neutral och förtroendeskapande politik gentemot Sovjetunionen. Det tog 

sig tydligast uttryck när Carlsson kommenterade en rapport från ÖB som pekade mot att det 

fortsatt under slutet av 80-talet var Sovjetunionen som kränkte det svenska territoriet. 

Statsminister Carlsson ansåg att det var taffligt att på lösa grunder nationsbestämma 

kränkningarna. Men samtidigt påpekade Carlsson att den stormakt som kränker Sverige ska inte 

bli förvånad om det flyter blod på vattnet.74 Sverige framställde sig som en medelväg, är man 

inte på någons sida går det inte att bli inblandad. Ingvar Carlsson kom dock att förändra denna 

hållning under sin tid som statsminister. Han uttryckte att Sverige hade en samhörighet med 
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väst, ett uttalande som gjordes framför ledare från de västliga demokratierna. Ställningstagandet 

till väst stärktes under år 1988 när Sverige klargjorde att ett samarbete med EG (dagens EU) 

var av intresse. Statsminister Carlsson var tydlig med att betona att Sverige icke stod neutralt 

mellan diktatur och demokrati.75 Lennart Bodström, som vid denna period var utrikesminister, 

betonade att Sveriges neutralitetspolitik bidrog till en utrikespolitik i friheten och fredens 

namn.76  

Det ska dock tilläggas att Sverige, rent säkerhetspolitiskt, valde att in i det sista ta hänsyn till 

Sovjetunionen. Ett exempel på detta var att Sverige förhöll sig positiv till att Baltikum fortsatt 

tillhörde Sovjetunionen.77  

Svenska statens självbild under slutskedet av kalla kriget var att Sverige är en förebild för länder 

främst i öst, och även för västerländska länder i den sociala sektorn. Trots detta menar Ottosson 

att det inte finns några belägg för att Sverige stod öst närmare under kalla kriget.78 Bjereld, 

Johansson och Molin anser å sin sida att Sverige hukade sig för Sovjetunionen. Bland annat att 

Sverige ideologiskt gynnat östblocket och dess ideologiska och maktpolitiska intressen. Men 

kritik inkom även från vänstern om att Sverige befäste västvärldens intresse genom 

Marshallplanen och tull embargot mot Sovjetunionen.79     

Olof Kronvall, filosofie doktor i historia och Magnus Petersson, professor i historia, menar att 

det var Sovjetunionens fall som möjliggjorde att Sverige kunde närma sig USA och EU. I och 

med Sovjetunionens försvagning behövde Sverige inte föra en lika hård neutralitetspolitik 

vilket var en av anledningarna till att ett närmande till USA och väst skedde.80  

4. Teoretisk utgångspunkt 

Under denna kategori kommer en teori att presenteras. Teorin kommer att användas som 

utgångspunkt i vårt arbete att analysera. Den teori som agerar utgångspunkt i denna uppsats är 

historiebruk. Under de senaste decenniet har historiebruk blivit ett centralt begrepp inom 

historiedidaktiken.81     
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4.1 Historiebruk 

Klas-Göran Karlsson som är professor i historia, beskriver historiebruk genom att man gör bruk 

av historien för att uppnå vissa bestämda mål. Historiebruk handlar om att förstå hur, varför 

och i vilket syfte olika aktörer använder sig av historia. Utifrån detta finns det två perspektiv 

att ta hänsyn till, det intentionella och det funktionella. Det förstnämnda fokuserar på aktören 

och målet med att bruka en viss historia, och bakom står kollektiva eller individuella brukare 

av historien för att dra egen nytta av historien längre fram. Det funktionella perspektivet är 

systemorienterat och belyser att ett visst bruk av historia svarar mot vissa behov, ändamål för 

individer och samhällen. Här är det historiebruken som tillfredsställer de kollektiva och 

individuella behoven.82 Klas-Göran Karlsson typologi illustrerar hur bruket av historia kan ta 

uttryck. Han belyser att flera av bruken kan överlappa varandra och är således inte fastlåsta i 

sin position. Karlsson tar upp sju olika historiebruk vilka presenteras här nedan.83 

Det vetenskapliga historiebruket 

Det vetenskapliga historiebruket skiljer sig en del mot de andra bruken som presenteras nedan. 

För det första kräver det att professionella kunskaper av den som utövar det, vilket inte gäller 

de övriga historiebruken. Den analytisk-kritiskt tolkande funktionen är inåtvänd, mot 

vetenskapen, de andra bruken vänder sig, mot samhället. Även det genetiska perspektivet har 

en framträdande roll i det vetenskapliga bruket, i de andra bruken är det främst en genealogisk 

framtoning. Den empiriska hållningen är framstående, viktigt att verifiera den historiska 

konstruktionen i ett källmaterial.84  

Existentiellt bruk 

Ett av de mest vanligaste historiebruken är det existentiella bruket. Ett bruk som är knutet till 

minnen och erfarenheter. De vanligaste brukarna är vanliga människor, till exempel vid 

högtider eller liknande, när vi rituellt genomför vissa handlingar på grund av tradition. Bruket 

är även vanligt i samhällen som har utsatts för traumatiska händelser, tex krig och folkmord. 

Det existentiella historiebruket aktiveras vid behov av att minnas eller glömma, hjälper till att 
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skapa stabilitet i ett samhälle där en snabb förändring sker. En del forskare menar att de enskilda 

och intima minnena är sociala konstruktioner som bygger på kollektiva minnen ifrån den sociala 

grupp som vi identifierar oss med. Andra forskare menar att det moderna samhället har 

distanserat sig ifrån historien vilket har lett till att historien individualiserats. Det existentiella 

historiebruket är oftast väl utvecklat i grupper där ett stort yttre tryck eller hot har verkat. Ett 

exempel är folkmorden på armenier och judar, vilket har bidragit till att båda grupperna bundit 

starka kulturella band med varandra. En förutsättning för det existentiella historiebruket är 

materiell mättnad, vilket leder till ett uppsving av kultur och identitet.85 

Det ideologiska historiebruket 

Med hjälp av historia byggs ett lämpligt meningssammanhang där legitimering av en viss 

maktposition rationaliseras, även historien tillrättaläggs här för att tona ned misstag. Historien 

brukas ideologiskt genom hänvisning till historiska lagar och objektivitet. Det finns två 

ideologier som är särskilt lämpade för detta historiebruk, socialism/kommunism och 

nationalism. Båda ideologierna tecknar alltid en lång och mödosam tid, men där framtiden är 

utopisk.86 Framställer ofta den egna politiska ideologin i positiv dager, detsamma gäller för 

maktpositionen. I ett ideologiskt historiebruk pratas det ofta om en rationalisering av historien, 

den läggs i efterhand tillrätta för att förklara eller försvara en historisk handling. Det sker ofta 

en stigmatisering av de grupper som motsätter sig makten, ”de andra” vilka anses vara ett hinder 

för utvecklandet av ideologier. Företrädare för detta bruk är ofta skickliga och välutbildade. Det 

finns dock en mer konstruktiv sida av det ideologiska bruket. Det bidrar till att skapa en 

gemenskap, även om den så är föreställd, om att de har samma ursprung, öde och mål.87 

Icke-bruk av historia 

Tanken är att samhället inte ska legitimeras med hjälp av historia eller kulturarv. Historia som 

inte passar in, förträngs eller skjuts undan, ibland förnekar man att något ens har ägt rum. Fokus 

är på den egna historien, staten eller landets historia. Ett namn  finns för denna typ av åskådning 

och det är modernistisk. En åskådning som hade stort inflytande i uppbyggnaden av 

Sovjetunionen. Men även det svenska samhället efter andra världskriget brukar förknippas med 
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ett “icke-bruk”.88 Det är lättare att övertyga människor om en viss ståndpunkt om en viss 

historia har ”försvunnit” och likaså de som tidigare har kritiserat den politiska makten och dess 

mörka förflutna.89 

Pedagogisk-politiska bruket 

Detta är ett jämförande historiebruk där förhållandet mellan då och nu förenklas och görs 

oproblematiskt. Den traditionella historikern försöker alltid leta efter skillnader och likheter 

mellan det som jämförs, politiska bruket är dock helt ute efter att framhäva likheter. De 

historiska besluten som väljs ut brukar vara negativa och förkastliga.90 Pedagogiskt kan detta 

bruk användas av omdömeslösa lärare och göra förenklingar och simpla kopplingar mellan nu 

och då. Ett exempel är att omvandla en komplex historisk situation till en vardaglig händelse.91  

Moraliska bruket 

Är ett historiebruk vars mål är att ge upprättelse och återställa situationen till den det var innan 

orättvisorna. Ett moraliskt bruk kan skapa upprördhet eller mobilisera motstånd mot en 

orättvisa. En funktion är att den vill ifrågasätta vissa versioner av historia och belysa andra. Där 

de finns ett mål i att upprätta de som blivit orättvist behandlade. Anklagelserna är ofta emot en 

politisk makt, parti eller stat, vilket innebär att det moraliska historiebruket har en politisk 

respons.92 Utgångspunkten för det moraliska historiebruket är den moderna, funktionella och 

totalitära staten där historia och människors rötter åsidosätts. I ett sådant sammanhang blir det 

en moralisk-politisk kraft. Ett exempel på en totalitär stats förändring i samhället var 

glasnostperioden i Sovjetunionen, då decennier av förtryck och terror helt plötsligt kom att 

debatteras öppet.93 I “Sverige är det snarare välfärdsstatens oförmåga att leva upp till 

medborgarnas krav som har lett till moralisk-historisk” förbittring.94 Målet för det moralisk-

historiska bruket är en uppgörelse med den funktionella staten där målet är ett återställande till 

det tillstånd som gällde innan den politiska maktens ingripande på historien. Det är oftast en 

historie-kulturell artefakt som belyser historien som förträngts eller förtryckts. Ett exempel är 
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Sovjetunionen under slutet av kalla kriget där en film vid namn “Pokajanie” visades på bio. 

Filmen uttryckte vilket förtryck staten och dess ledare utsatte medborgarna för.95  

Kommersiella historiebruket 

På senare tid har historia i allt större utsträckning gjorts tillgänglig för den stora massan. 

Populärhistoriska skrifter och filmer väcker stort intresse. Men även företag och medier 

använder sig av historia för marknadsföring. Det handlar således om att använda historien för 

att sälja varor.96 

 

4.2 Metodansats 

I denna uppsats används två metoder, där den ena är textanalys och den andra är kvantitativ 

innehållsanalys, det innebär att vårt problem kommer att undersökas utifrån en kvalitativ och 

kvantitativ analys. Den kvalitativa undersökningen genomförs av Mikael Andersson och den 

kvantitativa undersökningen genomförs av Robin Fornell-Olsson. Vår förhoppning är att de två 

olika analysmetoderna kommer att bidra till en mer gedigen undersökning. Genom att använda 

sig av två olika analysmetoder på samma problem stärker validiteten om samma resultat 

framkommer ur analyserna. I den kvantitativa ansatsen är det viktigt att reliabiliteten är god, 

vilket  handlar om att undersökningen ska vara möjlig att göra om och vid detta tillfälle få ut 

samma resultat.97 

Den kvantitativa ansatsen i denna uppsats kommer att bestå av en kvantitativ innehållsanalys. 

Alan Bryman, professor emeritus i samhällsvetenskap, definierar innehållsanalys som en 

objektiv och systematisk metod. Syftet  med den kvantitativa metoden är att visa det konkreta 

innehållet i kommunikationen, eller i detta fall det konkreta innehållet i historieläroböckerna 

när det gäller Sovjetunionen. Genom en innehållsanalys framgår kategoriseringarna av 

råmaterialet klart och tydligt vilket bidrar till en objektivitet. Det finns således lite plats för ens 

egna tankar.98 En kvantitativ innehållsanalys bidrar även till  lättare genomförande av longituda 

undersökningar som ingår i denna uppsats.99 I denna analys kommer även ett kodningsschema 

att användas då detta är något som ingår i processen av en innehållsanalys. Det är viktigt att 
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kodningsschemat innehåller tydliga instruktioner och strukturer kring vilka enheter som ska 

undersökas. Det är också viktigt att kodningen sker på ett konsekvent sätt så att undersökningen 

får reliabilitet.100 

Historikerna Anna Green och Kathleen Troup anser att innehållsanalys är en bra och kraftig 

mätmetod. Genom att ta kvalitativa dokument  och göra en kvantitativ analys på dessa, innebär 

att ett synliggörande av något som inte tas upp eller om något enbart flyktigt tas upp. Det är 

dock viktigt att variablerna till analysen väljs noggrant.101 

Trots sina många fördelar har alla analysmetoder sina svagheter, så även den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det är svårt att få svar på varför-frågor och ofta krävs det en till analys för 

att ge svar på en sådan fråga.102 Detta sker i denna uppsats då vi använder oss av två 

analysmetoder. En risk med innehållsanalys är också att de kan bli ateoretiska, vilket innebär 

att det är det mätbara som anses var det viktiga.103 Analyserna bidrar till att tydliggöra 

sambanden mellan processer och händelser, men också visa funktionen hos ett historiskt 

specifikt område.104 

Göran Bergström & Kristina Boréus är forskare och lärare vid den Statsvetenskapliga 

institutionen på Stockholms universitet. De anser att innehållsanalysen med sina jämförelser av 

vissa element och begrepp i text är bra vid studier av förändringar över tid. Här kan olika termer 

exempelvis politiska, påvisa ideologiska förändringar i ett samhälle. Även här i en 

innehållsanalys kan texters innebördsaspekt och interpersonella aspekt studeras. När det gäller 

innebördsaspekten kan antal metaforer och/eller uttryck för bestämda idéer räknas och när det 

gäller interpersonella aspekten kan texten undersökas ”hur olika myndigheter talar till 

medborgaren”.105 

I den kvantitativa innehållsanalysen kan i stort sett allt räknas och mätas. Boréus och Bergström 

beskriver hur vilken text som helst kan analyseras innehållsmässigt, som reklam, dokusåpor, 
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romaner, frimärken, serier, läroböcker et cetera. Här kan analysen bestå av räknande eller 

mätande av ord och begrepp, uttryck och argumenteringar men också rubrikstorlek och hur ofta 

en speciell händelse eller företeelse förekommer i texten. Här kan innebördsaspekten användas 

till att undersöka vad texten säger. I den interpersonella aspekten kan undersökningen utgå från 

hur texten talar till läsaren. Här kan texten studeras om den är frågande, vädjande eller 

befallande. Boréus & Bergström menar att texter kan studeras manuellt eller med hjälp av dator 

vid stora textmängder. Men att det finns en fördel av att studera manuellt i och med att mer 

komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras. Å andra sidan kan stora textmängder med 

datoranalys behandlas på ett mer absolut konsekvent sätt. Boréus & Bergström menar att den 

kvantitativa innehållsanalysen har rötter i den empiriska vetenskapssynen där manifesta inslag 

söks i texten. Här finns en önskan att komma åt det inte fullt utsagda.106 Författarna menar också 

att omnämnande av företeelse i text kan beräknas och jämföras likväl vilken uppmärksamhet 

det riktas på ett visst ämne. Andra sätt kan vara att mäta spaltcentimeter på artikel eller antal 

ord. Hur placeras artikeln eller texten i det studerade materialet? Boréus & Bergström menar 

att ”graden av uppmärksamhet” oftast bara utgör en del av vad man vill studera. De menar att 

forskaren ofta kan ha intresse av hur något värderas. Här är framställningen av värderingen av 

intresse. Om det finns positiva eller negativa värderingar likväl om dessa värderingar skiljer sig 

från annat källmaterial. Här kan förekomsten av referenser uttrycka en bestämd värdering likväl 

som förekomsten av antal positiva eller negativa påståenden i beskrivning av händelse eller 

fenomen i texten.107 Annat syfte för undersökningen kan vara att se om texten är objektiv, saklig 

eller opartisk men där Boréus och Bergström samtidigt menar kan möta teoretiska hinder i och 

med att forskarens egna föreställning om objektivitet kan ifrågasättas.  

En text kan avslöja opartiskhet i fråga om hur mycket exempelvis en konflikt behandlas lika i 

textmaterialet och hur och på vilket sätt materialet refereras. En metod som kan användas är att 

kontrollera vilka anföringsverb som används. Hävdar eller påstår texten något eller ”hur ofta 

olika parter ges utrymme, om texten får stå oemotsagd eller inte samt hur olika parter i en 

konflikt benämns exempelvis terrorist eller frihetskämpe”.108  
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4.2.1 Kvalitativ analys 

I den kvalitativa text och innehållsanalysen kommer vi använda oss av Niklas Ammerts modell 

för texters förklaringsdjup. Med den modellen får vi hjälp att analysera vad som framställs och 

hur det framställs och på så sätt kan textens innehåll diskuteras utifrån hur den speglar sitt 

innehåll och inbjuder till reflektion. På vilket sätt läroböcker förmedlar ett kunskapsinnehåll 

och på vilket sätt texten pedagogiskt kan stimulera till tankar om ”händelser, processer och 

förhållanden”.109 I modellen särskiljer Ammert på en konstaterande text, en förklarande text, 

reflekterande och analyserande text samt en normativ text. Dessa kallar han innehållsliga 

framställningstyper.110 I den konstaterande texten framställs specifika händelser kortfattat och 

bekräftande och är på så sätt icke förklarande. Texten kan se ut att vara utan sammanhang och 

med en mening som kan väcka frågeställningar, men om texten fastslår ett förhållande eller 

händelse utan alternativ eller andra perspektiv, menar Ammert att texten är konstaterande. I den 

förklarande texten beskrivs något och ger svar på hur något egentligen förhöll sig. Här är texten 

förklarande där ”ett inre sammanhang och händelseförlopp förklaras” samt att texten är 

resonerande och reflekterande kring aspekter av orsak och verkan. I den reflekterande och 

analyserande framställningen av text finns det ett fokus på företeelser och olika handlingar där 

texten belyser frågeställningar ur flera perspektiv och med ett resonemang, en resonerande text. 

Här menar Ammert att det finns två sätt som kan nyttjas. Ett innehåll i texten som läsaren kan 

känna igen och som kan vara bekant till den egna tiden eller där läsaren känner till de 

förhållanden texten återger. Dels en analys som tar ansats i yttre sammanhang och referenser 

som jämförs med andra exempel. Den normativa texten är den text som förmedlar värderingar 

och uttrycker författarens eller författarnas egna budskap, ställningstagande och tolkning. Här 

kan urvalet av kunskap uttrycka värderingar. Här menar Ammert också att en normativ 

framställning samtidigt kan vara konstaterande, men också förklarande och analyserande.111  

Göran Bergström & Kristina Boréus anser att de samhällsvetenskapliga disciplinerna studerar 

människor i samhället och att studiet då ofta kan handla om relationer mellan människor eller 

grupper. Här kan då studiet omfatta ”makt, politik, förtryck, regeringar, jämlikhet, ojämlikhet, 

brottslighet, ekonomi, traditioner och kulturella mönster, men även invandring, utvandring, 
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konflikter och samförstånd”.112 Bergström & Boréus hävdar att det är ett självklart val att 

studera texter. Det är i språket i texten vi kan upptäcka olika sätt att tänka och handla. 

Författarna förklarar att texter produceras och är ett resultat av vad någon eller flera vill 

förmedla till andra. Detta betyder också att då texterna blir lästa och refererade ”får de 

konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör”.113 Skriften, likväl som bilden eller 

film förmedlar ett budskap mellan individer och utgör påverkan på tankar och handlande. 

Exempelvis kan makt studeras i texter. Här kan sociologen Steven Lukes tre maktdimensioner 

användas som indelning. I den första dimensionen är makten alltid synlig, exempelvis via beslut 

som uttrycks och där en annan opposition eller åsikt får ge vika. I den andra maktdimensionen 

kan maktutövning ske genom att vissa frågor aldrig dyker upp. Här kan ett icke bruk av frågor 

i texten utesluta en grupp människor och individer. Slutligen tar Bergström & Boréus upp Lukes 

tredje maktdimension där makt utövas över tanken. Här menar författarna att det finns en vilja 

att medvetet påverka människors önskan eller till och med försök att förmå läsaren att agera i 

viss riktning även om det skulle strida mot individens egna intressen. Denna maktdimension 

kallas också dold maktutövning och yttrar sig på så vis att vissa samhällsfenomen beskrivs på 

ett vinklat sätt. Här är de alternativa perspektiven frånvarande. Bilder kan ingå i dessa tre olika 

maktdimensioner, men där makt över tanken kanske bäst illustreras via bild, eftersom den egna 

medvetna tanken ”inte alltid går in och styr upp eller censurerar”.114 Inom semiotiken studeras 

olika meningsbärande system för kommunikation vilket kan bestå av text, bild, film eller andra 

kulturprodukter. De skriftliga texterna är inte godtyckligt formulerade, utan förväntas ha 

koherens, att det finns en röd tråd och är kommunikativa. Det finns ett förmedlade budskap där 

en förförståelse av språket förväntas ge mening och betydelse av sammanhang. Samma 

koherens och kommunikativa funktion finns hos bilder. Bergström & Boréus talar om att texter 

har två huvudfunktioner. Här uttrycker texten och språket tankar och idéer. Här använder 

författaren eller författarna till texten språket för att reflektera och uttrycka sin uppfattning och 

bild av verklighet som även kan omfattas av inre upplevelser. Det är detta som speglas i texten 

som författarens egna föreställningar och kan kallas författarens eller författarnas egna 

innebördsaspekt. Nästa funktion är hur språket i texten används i relation till andra. Hur texten 

uttrycker åsikt eller informerar, frågeställningar et cetera. Här används inte språket i texten 
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enbart för reflekterande utan även för handling och utgör därför en interpersonell aspekt av 

texter. Bergström & Boréus förklarar att språket i båda dessa funktioner präglas av ett socialt 

system. I dessa funktioner finns en underliggande mening där författaren eller författarna vill 

förmedla något. Till vem riktar sig texten och hur ska läsaren ta till sig innehållet, samtidigt 

som frågan uppkommer om vilken reaktion och funktion texten förväntas ha.115  

4.2.2 Kvantitativ analys och kodning 

Boréus och Bergström belyser att en kvantitativ innehållsanalys kan titta på antalet positiva 

eller negativa påståenden som förekommer vid händelser eller fenomen i texten. För att 

undersöka hur många uttryck om Sovjetunionen som är positiva eller negativa i läroböckerna 

kommer utgångspunkt att tas i imbalanskoefficienten. Denna formula används för att kunna 

genomföra den kvantitativa analysen. Det kommer också presenteras i hur stor grad 

Sovjetunionen nämns i läroböckerna, och det kommer att visas i procentform för varje lärobok. 

Imbalanskoefficienten används då budskapen eller uttrycken i ett visst innehåll förhåller sig 

positivt, negativt eller neutralt. Det totala innehållet består av allt som står i en lärobok men 

relevant innehåll är endast det som är av intresse att studera. Johan Lagerkranz delar i sin 

forskningsrapport Stormaktsattityder 1950-75 in det undersökta i fördelaktiga och ofördelaktiga 

enheter. Således innehåller de fördelaktiga enheterna positiva beskrivningar medan de 

ofördelaktiga representerar negativa beskrivningar av Sovjetunionen.116 De negativa 

meningarna består av negativa förutsägelser, avsikter och påståenden. De positiva meningarna 

består av positiva förutsägelser, avsikter, påståenden och förhoppningar.117 Utöver 

Stormaktsattityder 1950-75 har inspiration hämtats från Karl-Erik Rosengrens Debatt och 

referat. En metodstudie.118 I denna analys är meningar lämpliga enheter för att mäta de positiva 

och negativa budskapen. Rosengren belyser att det vanligaste arbetssättet när 

imbalanskoefficienten används är att lista det totala materialet och det relevanta materialet.119 I  

denna uppsats kommer endast de relevanta meningarna att ingå i analysen, och det totala antalet 

meningar kommer inte att räknas. Lagerkranz belyser i sin undersökning en alternativ 
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beräkningsmetod som innebär att endast det relevanta materialet räknas, denna metod är från 

början utarbetad av Kjell Goldmann, professor emeritus i statsvetenskap, och Lars Häll,.120 

Anledningen till att det totala eller icke-relevanta materialet inte räknas i uppsatsen beror på ett 

antal faktorer, bland annat anser jag att det inte tillför något, annat än bakgrundsbrus, till 

uppsatsen. Tid är en faktor som påverkar då tiden, men också uppsatsens storlek inte är 

tillräckligt stor för att ta sig an det totala eller icke-relevanta materialet. Det ska tilläggas att det 

icke-relevanta eller neutrala materialet är sådant som anses vara ren faktabeskrivning.121  

Imbalanskoefficienten 

Det är en koefficient som är möjlig att använda på alla former av kommunikation, till exempel 

konversationer, bilder eller skriftliga verk. I vanliga fall när analyser eller undersökningar 

använder sig av imbalanskoefficienten brukar två formler användas. Jag har, precis som Johan 

Lagerkranz, ansett att de fördelaktiga och ofördelaktiga enheterna är två sidor av samma 

fenomen, vilket innebär att en koefficient är tillräcklig.122 I den ursprungliga 

imblanskoefficienten ingår även neutrala och icke-relevanta enheter. Men precis som beskrivs 

i stycket ovan, används Goldmann och Hälls alternativa beräkning. Den innebär att enbart de 

fördelaktiga och ofördelaktiga enheterna ingår i det relevanta materialet. Det finns tio villkor 

att uppfylla för att imbalanskoefficienten ska bli tillfredsställande. I denna analys kommer dock 

inte alla tio villkor att uppfyllas eftersom den enbart tittar på det relevanta materialet. Men sju 

av tio villkor kommer att uppfyllas i den kommande analysen. De sju villkoren som uppfylls är 

följande: 

❏ Koefficienten ska öka om de fördelaktiga enheterna ökar. Den ska öka i positiv riktning. 

❏ Detsamma gäller när antalet ofördelaktiga enheter ökar, fast då ska koefficienten öka i 

negativ riktning istället. 

❏ Om det inte finns relevant innehåll ska värdet anta noll. 

❏ Om alla relevanta enheter är neutrala ska värdet bli noll. I denna analys skulle det ske 

om det inte finns några negativa eller positiva enheter alls. 

❏ Om de fördelaktiga och de ofördelaktiga enheterna är lika många ska koefficienten anta 

värdet noll. 
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❏ Om det är olika antal av de fördelaktiga och ofördelaktiga enheterna ska koefficienten 

skilja sig från noll. 

❏ Om det inte finns några neutrala enheter varierar koefficienten mellan de fördelaktiga 

och ofördelaktiga.123  

Den sista punkten gäller i den här kvantitativa innehållsanalysen eftersom hänsyn inte tas till 

de neutrala eller icke-relevanta enheterna. 

Imbalanskoefficienten  mäts på en skala från -1 till +1, om budskapen är mer negativa än 

positiva tar detta sig uttryck på minussidan av skalan, om resultatet skulle bli mer positivt än 

negativt hamnar koefficienten på plussidan. De neutrala uttrycken kommer inte att 

exemplifieras eftersom de i stor grad är kontextuella uttryck. Om utslaget blir 50/50 kommer 

resultatet att hamna på noll.124 Formeln för denna koefficient ser ut på följande sätt, Cr = f-

u/r.125  Meningar som uttrycker en positiv attityd gentemot Sovjetunionen kodas som f och de 

negativa som u, och tillsammans bildar det relevanta meningar som kodas som r. För att skapa 

en bättre förståelse för läsaren presenteras, här nedan, två exempel på meningar som 

representerar en positiv respektive negativ attityd gentemot Sovjetunionen.  

”I Sovjetunionen och de övriga kommuniststyrda länderna  hade det under kalla krigets tid inte 

synts till några konflikter eller motsättningar mellan olika etniska grupper.” 126  

”Liksom USA i Vietnam hade Sovjetunionen lidit ett svidande nederlag.” 127 

I min framtagning av material är det endast meningar som innehåller orden Sovjetunionen eller 

någon form av ordet sovjet, till exempel sovjetiseras, sovjetledarna, sovjetmedborgare och så 

vidare, som kodas som negativa eller positiva. Även meningar som innehåller orden Ryssland, 

ryssar och Moskva ingår i kodningsarbetet, då Sovjetunionen ibland benämns som Ryssland.  

Alla andra meningar som indirekt behandlar Sovjetunionen är icke relevanta i denna uppsats. 

Varje mening räknas som en enhet, om en mening innehåller ett negativt budskap är den 

meningen en negativ enhet och kodas därefter. Samma princip gäller för de positiva enheterna. 

Det innebär således att om ett stycke text innehåller fem relevanta meningar som alla beskriver 
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Sovjetunionen negativt, innebär det att fem enheter kommer att kodas som negativa. Meningar 

där positiva respektive negativa budskap förmedlades citerades och placerades därefter in i en 

av kategorierna. 

Efter detta arbete räknades alla positiva och negativa budskap, och därefter genomfördes en 

beräkning utifrån nedanstående formel. Det ska tilläggas att kodningen har genomförts två 

gånger för att öka reliabiliteten i undersökningen. 

Attitydbegreppet 

Att undersöka attityder och förhållningssätt kan vara svårt, därför används en definition av 

begreppet attityd, som är hämtat ifrån Johan Lagerkranz forskningsrapport. Det affektiva 

attitydbegreppet innebär två definitioner av begreppet attityder. Den första inriktningen handlar 

om värderingar där en aktör kan ha en positiv eller negativ inställning mot en viss fråga. Den 

andra inriktningen, eller egenskapen, handlar om hur det framförs, med vilken intensitet.128 

Denna uppsats kommer främst att utgå ifrån den första inriktningen. 

Daniel Katz påpekar att en aktör kan använda sig av uttryck eller värderingar som lyfter fram 

det negativa i det undersökta objektet för att på detta vis belysa något annat objekt som mer 

positivt.129 

 

Antal positiva enheter Antal negativa enheter 

4st 16st 

 

Ovan visas ett exempel på ett kodschema som har använts under arbetets gång.Alla de relevanta 

meningarna kodades som positiv eller negativ, och skrevs under rubriken positiv eller negativ. 

Efter det räknades hur många meningar som stod under respektive rubrik. Det skrev sedan in i 

kodschemat som syns ovan, efter det sattes siffrorna in i ett diagram för att på ett pedagogiskt 

sätt redovisa vilka siffror som framkommit av undersökning. Till sist användes de ovanstående 

siffrorna från kodschemat och diagrammen i formeln Cr=f-u/r för att få fram 
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imbalanskoefficienten. 

 

4.3 Validitet, reliabilitet, intersubjektivitet och intrasubjektivitet  

Att göra en bra analys av text innebär att analysen hjälper till att belysa ett problem. Detta i sin 

tur innebär också att det finns en bra frågeställning för att sedan kunna välja rätt verktyg och 

metod för att söka svar på frågan. I den empiristiska vetenskapssynen beskrivs validitet vara att 

“mätmetoden är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta”.130 Som exempel 

kan längd mätas med måttband och ses därför som en valid metod, måttbandet mäter ju alltid 

samma längd. I andra fall kan det vara svårare att en metod som används går att använda i andra 

sammanhang. Exempelvis kan räknande av kyrkobesökare i viss mån belysa ett mått av 

religiositet, men kan oftast också ses som tveksamt. I det måttet är validitet tveksamt och kan 

också vara missvisande.131 Bergström och Boréus menar att validitetsfrågan kan gälla andra 

undersökningar där det inte mäts eller räknas. Här är istället frågan kring validitet, om 

undersökningen verkligen ger svar på den fråga man ställer sig. Här kan teoretiska 

föreställningar påverka och spela roll för validitetsfrågan. Exempelvis kan man undersöka vem 

som utövat makt genom beslut, genom att undersöka protokoll. Här kan då protokollen avslöja 

vems makt som varit rådande genom att se vems förslag som går igenom och vems förslag som 

röstats ned. Detta kan då vara en valid metod, om syftet var att undersöka maktperspektiv som 

utgår från den första dimensionen av makt och “som enda rimliga maktperspektiv”.132 Men i 

andra fall där utgångspunkten är i andra eller tredje maktdimensionen, skulle svaret om validitet 

vara ett nej. Här skulle istället andra metoder vara av intresse för att uppnå validitet.133 

Exempelvis menar Bergström & Boréus att frågor om makt, förtryck etcetera inte bara innebär 

att forskaren iakttar utan är med och konstruerar det studerade materialet och att då den egna 

förförståelsen kan inverka och bestämma vilka svar som finns på frågan. För att förbättra 

validiteten kan man då som forskare öka sin förförståelse genom att öka kunskapen om det 

studerade materialets kontext.134  

När det gäller reliabilitet innebär det att undersökningen sker med viss precision. Att göra 
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noggranna mätningar och uträkningar där metoden så kräver och i vidgad betydelse för att passa 

andra metoder som den kvalitativa gäller det att gör noggranna undersökningar i alla led för att 

undvika felkällor. Här ser Bergström & Boréus exempelvis tolkningsaspekten som en 

reliabilitetsfråga och där “textläsningen bör vara tillräckligt noggrann för det syfte man har”.135 

Intersubjektiviteten är god i de fall olika personer undersöker på samma sätt och kommer fram 

till samma resultat. Bergström & Boréus menar att det empiriska idealet infinner sig i de fall då 

ett material bearbetas och undersöks av olika forskare med samma analysverktyg och kommer 

fram till samma resultat. Detta ideal ses då som ett neutralt observationsspråk. I de fall 

intersubjektivitet ses som orimlig menar Bergström & Boréus att forskningen ändå ska 

utmärkas av transparens och med välgrundad argumentation. Detta utmärker sig i att läsaren 

ska kunna rekonstruera förloppet i analysen för att dra en viss slutsats.136 

Intrasubjektiviteten är god “då samma person får samma resultat vid samma sorts analys av 

samma material vid olika tidpunkter”.137 Detta är även en annan aspekt av reliabilitet menar 

Bergström & Boréus. Här är avsikten att garantera att det finns konsekvens i bedömning och 

något som ses som viktigt vid jämförelser.Bergström & Boréus menar att om det uppstår 

skillnader i analys av textmaterial från två olika tidpunkter och det uppdagar sig att forskaren 

bedömt materialet på olika sätt så finns det ett reliabilitetsproblem. Samtidigt så finns det krav 

om att källhanteringen är god. Här ska källan styrka en uppgift för att kunna styrka uppgiftens 

auktoritet och källkritiken kan användas som ett verktyg att bedöma en texts trovärdighet.138 

4.4 Forskningsetiska problem 

I den kvalitativa undersökningen kan problem med validiteten uppstå. Läroböckerna blandar 

text i nyare utgåvor, där tidigare text finns med i äldre upplaga och där rester av denna text 

följer med i nya utgåvor. Detta finns det en medvetenhet om, eftersom en genomläsning 

avslöjade detta problem. Även Staffan Selander påpekar detta och menar att texter ofta utgör 

ett svar på andra texter och författarens egna frågeställningar. Selander påtalar att texter 

uppvisar spå av fragment som kommer från andra texter s.k. intertextuella, som kan tolkas olika 

beroende på läsarens egna teoretiska utgångspunkt eller tolkningsförmåga.139 Här uppstår 
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problem i de olika maktdimensionerna, genom att en del av textstycket i främst den nyare 

upplagan har gamla textrester som visar på någon maktdimension, samtidigt så kan den 

uppdaterade nya texten som tillförts i samma stycke uppvisa en annan maktdimension. Nyare 

upplagan som har intertextuella rester tenderar också uppvisa blandade resultat. Här krävs det 

en noggrannhet i analysen för att skapa bästa förutsättningar för god Intrasubjektiviteten. Det 

kan ändå vara fruktbart att använda maktanalysen i undersökningen trots detta problemområde 

just för att det kan vara intressant och något som kan berika diskussionen efter resultatet.  

I en kvantitativ undersökning är målet att värderingar ska hållas utanför undersökningen.. I 

denna uppsats har författaren för den kvantitativa analysen valt att använda sig av en metod där 

framställningen av kalla krigets Sovjetunion undersöks utifrån att titta på hur negativt 

respektive positivt Sovjetunionen beskrivs. För att undersöka detta tas en utgångspunkt i 

attitydbegreppet. Trots en hårt avgränsad kodning kommer det från uppsatsens författare att ske 

en form av värdering i vad som anses vara en positiv eller negativ beskrivning om 

Sovjetunionen. En andra metod undersöktes därför, vilket var att titta på hur adjektiven och 

adverben beskriver Sovjetunionen. Den metoden har inspirerats av Bergström och Boréus som 

dock i Textens mening och makt belyser att undersökning av hur anföringsverben beskriver en 

händelse eller fenomen är en användbar metod. Den andra metoden testades och materialet blev 

då begränsat, så pass begränsat att det i princip inte fanns något att analysera. Även i den andra 

metoden sker det en form av värdering då jag som författare till uppsatsen blir tvungen att göra 

en värdering i vad som är ett positivt respektive negativt adjektiv och adverb. På grund av att 

materialet i den andra metoden blev kraftigt begränsat föll valet ändock på den första metoden. 

Det har dessutom hittats fler undersökningar som använder sig av attitydbegreppet för att 

genomföra en kvantitativ innehållsanalys, vilket bidrar till en större tyngd bakom min 

forskning, än om metoden att titta på adjektiv och adverb hade använts.  

4.5 Källmaterial 

Källmaterialet är ett urval av historieläroböcker. För den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen har urvalet begränsats till historieläroböcker för kursen 1b eller motsvarande 

kurser för den äldre litteraturen. I den äldre litteraturen som Epos 1996 och Epos 2003 beskrivs 

innehållet vara anpassat för gymnasieskolans kurs A och B. 

Epos Historia. För gymnasieskolans kurs A och B  är producerad under år 1996, första 
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upplagan, ISBN 91-21-15182-2. Skriven av författarna Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, 

Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. Boken är skriven för de, just då, nya historiekurserna A 

och B. Historiekurserna A och B introducerades i och med den nya läroplanen som kom år 

1994. Läroboken behandlar all historia som var aktuell för den svenska historieundervisningen 

vid tillfället.  Författarna väljer att belysa att målet med läroboken är att leva upp till läroplanens 

mål, och på detta sätt bidra till lärarens praktiska verksamhet.  

Epos Historia - För gymnasieskolans kurs A och B (2003), tredje upplagan, ISBN 91-21-19715-

6. Skriven av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. 

Utgiven av Almqvist & Wiksell Förlag, Liber AB Stockholm. Denna lärobok har inga 

förändringar i texten kring vår undersökning. Vissa förändringar har uppdaterats men  dessa 

uppdateringar har inte rört vår undersökning och har ej heller undersökts. Vi har därför valt, i 

denna undersökning, att inte ha med upplagan från 2003 eftersom den uppvisar samma resultat 

som upplagan från 1996.  

Epos Historia 1b (2012), 1:a upplagan, ISBN 978-91-47-10381-2. Skriven av Robert Sandberg, 

Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. Utgiven av Liber AB Stockholm.  

Alla tiders historia. Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 

samhällsvetenskapliga linjer (1986), tredje upplagan, ISBN 91-40-60100-5. Skriven av Hans 

Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren. Utgiven av Liberläromedel Stockholm.  

Alla tiders Historia 1b (2011), första upplagan, andra tryckningen, ISBN 978-91-40-67517-0. 

Den är skriven av Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren och Gleerups Utbildning 

AB samt utgiven av Gleerups Utbildning AB i Malmö.  

4.6 Avgränsning  

På grund av hur omfattande en undersökning kan bli, så avgränsar vi undersökningen till dessa 

ovanstående läroböcker. Den kvalitativa undersökningen avgränsas till två läroböcker, då 

undersökningen annars blir alltför omfattande. I den kvalitativa undersökningen undersöks 

därför Epos Historia (1996) och Epos historia (2012), främst för att det finns ett intresse av att 

se förändringar i texten.Den kvantitativa undersökningen fokuserar även på det longituda, om 

det har skett några förändringar i framställningen av kalla krigets Sovjetunionen över tid. Den 

kvantitativa ansatsen kommer även att titta på om Sovjetunionen framställs som positiv eller 

negativ i läroböckerna. Den kvantitativa ansatsen kommer att utgå ifrån fyra läroböcker som 
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sträcker sig från 1986 till 2011. Att den första läroboken är från 1986 beror på att vi vill i den 

kvantitativa undersökningen se om det sker någon förändring i framställningen av 

Sovjetunionen efter kalla krigets slut. Det innebär att vi enbart undersöker de kapitel i 

läroböckerna som behandlar Sovjet under åren 1945 till 1991. Båda undersökningarna i denna 

uppsats använder sig av den avgränsningen. Som begrepp är kalla kriget omfattande och något 

som berörde många länder, men på grundval av omfattningen koncentreras undersökningen 

kring kalla kriget som tema och bilden av Sovjetunionen som framställs. Med kalla krigets 

Sovjetunion menar vi åren mellan 1945 till 1991. Vi undersöker således det material, i de 

utvalda läroböckerna, som belyser Sovjet under åren 1945 till dess upplösning 1991. Det ska 

dock belysas att det finns en oenighet kring när kalla kriget börjar respektive tar slut, börjar det 

redan 1943, 1945 eller 1947? Detsamma gäller angående när det avslutades, är det i samband 

med murens fall 1989 eller är det när Sovjetunionen faller 1991?140 I denna uppsats har vi valt 

att använda oss av avgränsningen 1945 till 1991, på så vis blandas inte andra världskriget in i 

vår undersökning och likaså tiden efter Sovjets upplösning. 

5. Disposition av den kvalitativa analysen 

Det kvalitativa resultatet och analysen presenteras här nedan och berör läroböckerna Epos 

Historia; För gymnasieskolans kurs A och B från 1996, samt den senare utgåvan Epos historia 

1b från 2012. De båda Epos böckerna förkortas ned från Epos Historia; För gymnasieskolans 

kurs A och B till Epos och med årtalet inom parentes efteråt. I den kvalitativa analysen 

undersöks två läroböcker från samma förlag för att se om textmaterialet förändras och hur 

sovjetunionen framställs. Undersökningen kommer utgå från angiven metod med fokus på 

Ammerts modell för förklaringsdjup för att analysera vad som framställs för att senare 

diskuteras hur den speglar sitt innehåll och inbjuder till reflektion. I analysen kommer också 

Steven Lukes tre maktdimensioner ingå som den är beskriven av Bergström och Boréus. 

Analysen kommer beröra teoretisk utgångspunkt samt begrepp som historiemedvetande och 

eurocentrism eftersom just dessa begrepp framträder i läroböckerna efter genomläsning. 

Tidigare forskning och bakgrund kommer kopplas till undersökningens resultat och analys. 

5.1 Resultat och analys kvalitativ undersökning 

I Epos (1996) inleder förordet till läroboken med att beskriva ”läroplanens intentioner att 

historieundervisningen ska vara problemorienterad […] ge en kritisk och analytisk förmåga. 
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Undervisningen ska även utveckla kunskap om kronologi, epoker, historiska begrepp och 

sammanhang”.141 I förordet påtalar författarna också att Europa står i centrum. Det finns redan 

här en antydan om att läroboken försöker följa läroplanens syfte och att det finns ett fokus på 

den europeiska historien. Under temat och rubriken ”En mångtydig värld 1945–1965” inleder 

läroboken också temat med en bild där tre unga människor tittar över en mur med taggtråd i 

bakgrunden. Texten förklarar bilden kort ”På spaning över den nyuppförda Berlinmuren”.142 

Texten beskriver hur världen blev satt i kaos och ruiner, men att ekonomi och teknik 

rekordsnabbt återupprättar denna värld. Texten uttrycker värderingar med korta konstaterande 

uttryck som ” […] industriländerna skapar ett materiellt välstånd, något som mänskligheten 

tidigare inte sett maken till”.143 De östeuropeiska länderna förklaras nu bilda kommunistiska 

regimer och att de är militärt och ekonomiskt beroende av Moskva. Västeuropa och USA 

beskrivs nu hylla demokrati, kapitalism och frihandel samt att dessa båda sidor, med stora 

vapenarsenaler nu utvecklats så att världen lever under kärnvapenhot. I texten uppenbarar sig 

ett citat där Winston Churchill talar 1946 om hur en järnridå drogs ner över Europa. Texten är 

kort och konstaterande enligt Ammerts modell för förklaringsdjup. Den saknar förklaringar och 

exempelvis texten ovan om järnridån ser ut att vara utan sammanhang. Några alternativa 

perspektiv erbjuds inte.  

I Epos (2012) finns en inledning som beskriver historikerns arbetssätt, frågeställningar, och vad 

som kan vara historiska källor. Texten beskriver också de olika arbetssätten som finns med 

arbete med källmaterial och går igenom grundläggande om analys, källkritik, oberoende och 

tendens.144 Här visar den nya texten ett syfte att följa den nya läroplanens intentioner. I den nya 

läroboken finns samma inledning men där bildtexten nu får ett tillagt årtal 1961. Ändrad 

rubricering till ”Välstånd och undergångshot 1945–1989”. Det är få ändringar i texten, 

industriländer har tagits bort Vissa värderingar som tidigare ”inte sett maken till” har nu ersatts 

till ”välstånd som överträffar alla förväntningar”. Det är först i Epos (2012) som begreppet 

”kalla kriget” framställs som en förklaring till en ny hotfull situation där ”kommunistiska 

diktaturer i öst nu rustade mot de kapitalistiska demokratierna i väst”.145 I Epos (2012) 
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framställs kalla krigets motsättningar som något som berör hela världen och som beskrivs vara 

ett hot mot grundläggande mänskliga livsvillkor. Ny text som tar upp andra perspektiv som 

urbanisering dvs. inflyttning till städer, hur resursutnyttjande hotar den gemensamma miljön 

etc. avslutas med frågan om det finns möjlighet att bevara materiellt välstånd utan att 

människans livsbetingelser hotas. De förändringar som syns mellan böckerna är att Epos (2012) 

får ett större förklaringsdjup gentemot Epos (1996). Nya perspektiv har tillkommit i texten och 

här får läsaren möjlighet att känna igen sig i begrepp som urbanisering vilket kan bidra till ett 

ökat historiemedvetande.  

5.2 Återuppbyggnad och tillväxt i väst 

I Epos (1996) beskriver texten hur en period av tillväxt startar och håller i sig till 1970-tal. 

Denna period beskrivs vara den västliga industrikapitalismens guldålder. Texten behandlar i 

stort den västliga sidan med folkomflyttningar och förklarar de problem som uppstod med 

miljontals soldater på främmande mark. Stort fokus på mänskligt elände och svält mellan 1945-

1948. FN-organ och hjälporganisationer beskrivs hjälpa till med hemtransporter. 

Gränsdragningarna som nu var nya beskrivs som ett problem och en förklaring till ett nytt 

begrepp där människor nu var hemortsfördrivna. Sovjetiska delen beskrivs vara värst drabbat 

på grund av tyskarnas metodiska förstörelse. Västmakternas beslut om valutareformer med 

övergång till ny valuta förklaras vara svaret på en ekonomisk uppgång för Tyskland med ökad 

produktion och köpkraft. Här beskrivs Tyskland under 1950-talet som det tyska undret och 

Frankrike och Italien med England strax efter, fick stegrad tillväxt. Bretton Wood-systemet 

förklaras ha gett draghjälp till den europeiska ekonomins snabba återhämtning där USA:s 

internationella finans och handelssamarbete lyfts fram. Bretton Woods-systemet förklaras här 

bestå av det USA skapade Internationella Valutafonden (IMF, International Monetary Fund) 

och Världsbanken (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development).146 

Här uppvisas en mer förklarande text där västmakterna beskrivs som orsak till snabb 

återhämtning och tillväxt. Orsakerna förklaras vara ekonomiska samarbeten. Sovjetunionen 

behandlas inte här utan konstateras bara kort som ”värst drabbat”. Ammert menar att en 

förklarande text beskriver något och ger svar på hur något förhöll sig. Här uppvisar Epos (1996) 

ett större förklaringsdjup när det gäller att förmedla Västeuropas ekonomiska tillväxt. Något 

reflekterande eller nya perspektiv finns inte med här. Å andra sidan i Epos (2012) uppvisar 
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texten förändringar med ny rubricering från ”Återuppbyggnad och tillväxt i väst” till 

”Folkomflyttningar och befolkningsexplosion”. Nu beskrivs folkomflyttningar som en 

konsekvens av ekonomiska orsaker. 1970-talets stopp på invandring förklaras bero på 

industrins problem under denna period. Texten blir mer reflekterande och erbjuder nya 

perspektiv där befolkningstillväxten behandlas som ett problem. Miljöfrågor och klimatfrågor 

finns med som ett problematiserande inslag där industrialiseringen ställs mot miljö och 

klimathot. Kyotoprotokollet ersätter tidigare fokus på moraliska skeenden. Texten i den nyare 

läroboken visar här ett större förklaringsdjup med problematiserande perspektiv. Sovjetunionen 

behandlas inte utan det finns ett klart västligt perspektiv i texten även om miljö och klimatfrågor 

behandlas som globala. 

Marshallplanen beskrivs i Epos (1996) som ett sätt att lösa Europas akuta problem. Problemet 

förklaras vara att Europa importerar mer från USA än vad det exporterades till USA och 

skapade på så sätt underskott i dollar. Texten förklara detta som att Europa på grund av detta 

inte kunde handla den utrustning som behövdes för att återuppbygga industri eller 

kommunikation.147 Denna plan var inte riktad mot någon ideologi eller land varav alla inklusive 

Sovjetunionen erbjöds hjälp, men där Sovjetunionen tackade nej. Texten är till vissa delar 

förklarande kring marshallplanen, men konstaterande gentemot Sovjetunionen. Ingen 

förklaring till varför Sovjetunionen tackade nej och inte heller några perspektiv från övriga 

östländer. I Epos (2012) skildras den snabba återhämtningen på samma sätt som i Epos (1996) 

men med omarbetningar av texten. Faktaruta med text om två viktiga institutioner finns med 

här, där IMF och Världsbanken tillsammans med marshallplanen lyfts fram som förklaring till 

ekonomisk tillväxt och bidragande orsak till snabb återhämtning. Sammantaget tecknas en 

negativ bild av Sovjetunionen som en aktör som inte vill delta i den europeiska gemenskapen. 

Både Epos (1996) och Epos (2012) beskriver Europas tillväxt beroende av ekonomiska 

samarbeten och handel, där bildande av unioner är orsak till en starkare gemenskap. 

Sovjetunionen behandlas lite, där ny text i Epos (2012) förklarar att tio östeuropeiska länder 

från forna Sovjetunionen 2004 blir medlemmar i EU.148 Inga förklaringar, perspektiv eller 

reflektioner lyfts fram i sammanhanget. Istället är det den europeiska gemenskapen som 

framträder. Texterna är i båda läroböckerna mer förklarande när det gäller ekonomin och 

handeln och totalt sett visar texterna på en eurocentrism. Bergström & Boréus tar upp Steve 
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Lukes tre maktdimensioner där den första maktdimensionen menar att makten alltid är synlig i 

beslut som uttrycks. Här kan man tolka att det finns en första maktdimension utifrån ett 

europeiskt perspektiv, där texterna uttrycker den västliga dominansen positivt när det gäller 

ekonomi, handel och samarbeten. I den andra maktdimensionen sker maktutövning genom att 

vissa frågor aldrig dyker upp och där frånvaron av frågeställningar därför kan utesluta grupper 

eller individer. Här kan man också tolka texterna som en andra maktdimension där 

Sovjetunionen och östliga folkgrupper inte nämns och därför kan uppfattas som uteslutna ur en 

större gemenskap. I den tredje maktdimensionen utövas makt över tanken, där en medvetenhet 

finns att förmå läsaren, i detta fall elever, att agera i viss riktning. Genom att det framtonar en 

eurocentrism i texterna ovan, genom fokus på västmakternas ekonomiska och politiska arbeten 

som orsak till tillväxt och uppgång. Detta kan också tolkas som en yttre påverkan där läsaren, 

eleven, ska förstå att kapitalism och samarbete är framgångsrikt. Nordgren förklarar 

urvalsfrågan kring ett innehåll som baserad på annan berättelse där viss historia är inkluderad 

men annan historia exkluderad. Nordgren förklarar att ett kollektivt narrativ gestaltas genom att 

den europeiska historien och utvecklingen dominerar. Här blir då länder utanför Europa endast 

en bisak och därför exkluderad. Detta förklarar Nordgren beror på koloniala värderingar där 

postkolonial forskning visar på att västerländsk kultur och syn på den andre fortfarande präglas 

av detta. 

5.3 Kallt Krig 

Det kalla kriget beskrivs i Epos (1996) som en följd av fruktan för kärnvapenkrig och beskrivs 

som ”ett åskmoln vid horisonten” som hotade. Konflikten konstateras ligga mellan 

Sovjetunionen och USA och förklaras vara orsak till delning i ett öst -och västblock, där andra 

länder nu tvingas välja sida. Texten beskriver hur de tre stora ledarna Roosevelt, Stalin och 

Churchill redan 1943 får svårigheter sinsemellan och senare under ett möte 1945 i Jalta på Krim 

förvärras problemen. Samma år under en konferens vid Potsdam utanför Berlin är det nära ett 

totalt sammanbrott. Problemet förklaras vara krigsskadestånd och Polens framtid. I Epos (1996) 

lyfter texten fram Harry S. Truman som efterträdare efter Roosevelts död. Här förklarar texten 

att Truman var Polens beskyddare gentemot ryssarna. Sovjetunionens utrikesminister Molotov 

anklagas för att ha svikit Polens folk i frågan om fria val. Molotov menar att Sovjet måste 

skydda sina västliga gränser. Texten uttrycker värderande inslag där Truman beskrivs rytande 

gentemot Molotov. Här framträder Truman som en stark man som vill möta Sovjetunionen 

expansion militärt och i andra delar av texten framställs han som fredsmäklare. Faktarutan 
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framställer texten om Truman som viktig.149 Under rubrik ”Strid om skadestånd” beskriver 

texten hur Sovjet tidigare fått omfattande stöd från ett amerikanskt lend-leaseprogram. 

Ryssarna begär mer hjälp under våren 1945 för återuppbyggnadsarbetet men fick ingen hjälp. 

Lend-leaseprogrammet avbryts och alla leveranser till sovjetisk industri inställs. Mötet vid 

Potsdam beskrivs som en uppgörelse där varje ockupationsmakt fick utkräva skadestånd i egen 

ockupationszon och förklaras som stärkande för Sovjets kontroll över egen zon och något som 

bidrog till Tysklands delning. När det gäller Polen så framställer texten att ryssarna ville ha 

Moskvatrogna politiska ledare i Polen, endast då skulle Sovjet känna trygghet. Västmakterna 

accepterade Sovjets rätt till trygghet men Stalin som gått med på fria val i Polen insåg nu istället 

att detta kunde leda till antisovjetisk regering och infriade därför aldrig detta löfte. Istället 

förklarar texten att en Stalintrogen president kunde väljas efter ett manipulerat val av 

kommunister. Texten beskriver också hur Sovjetunionen ställer omfattande krav på Tyskland 

men där västmakterna vill gå lindrigt fram. Texten förklarar också att Sovjetunionen fick 

disponera en betydande del av industrier i västmaktens zoner.150 

I Epos (2012) har den personliga historien kring Truman byts ut mot en mer faktarelaterad text. 

Texten är väsentligt nedkortad och tidigare problem under 1943 är borta. Striden om skadestånd 

är kort och konstaterande och benämns nu ”som en annan tvist”. Här förklarar texten att det är 

Polens gränser som är problemet och följer i övrigt Epos (1996) ganska likvärdigt. Texten har 

i nya läroboken kortats ned. Nedkortningen har gjort texten mer konstaterande. Det tidigare 

värderande innehållet har här tagits bort. Sovjetunionen beskrivs i båda böckerna negativt i den 

bemärkelsen att Sovjetunionen framställs som den som befäste Tysklands delning. Likaså 

framställs Sovjetunionen som den som inte infriar sina löften om fria val i Polen.Texterna är 

konstaterande i båda böckerna, och förklarande, men erbjuder inga djupa analyser eller 

reflekterande. Det saknas ett inre sammanhang och händelseförloppen beskrivs likvärdigt. De 

aspekter kring orsak och verkan som förs landar som en negativ ansats för sovjets del. Ammert 

förklarar att text kan vara normativ där framställningen kan vara konstaterande samtidigt som 

den är förklarande och analyserande. Här kan framställningen tolkas som normativ då det är en 

ensidig förklaring som framställs utan olika perspektiv. Ammert talar om hur innehåll kan 

spegla demokrati och frihet genom att historiska sammanhang kan skildra värden som kränks. 

Här kan värden ofta skildras som dikotomiska motsatspar. Det goda segrar och leder 
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utvecklingen framåt. I ett omvänt perspektiv kan också just värden bli en brygga mellan nuet, 

förfluten tid och framtid. I texter där värden och kränkningar av värden uttrycker historia kan 

eleven uppfatta detta som sammantvinnade och ses som bärare av kunskap vilket bidrar till ett 

ökat  historiemedvetande.  

Thorp förklara också hur skeptikerna ser begreppet eurocentrism som kopplat till 1700-talets 

rationalitet och att andra kulturer med skilda förutsättningar därför aldrig passar in i ett 

universellt historiemedvetande. 

Östeuropa sovjetiseras 

I Epos (1996) behandlar texten Östeuropas sovjetisering och beskriver hur Jugoslavien ansluter 

sig redan 1945 som sovjetdominerad folkrepublik, Bulgarien och Rumänien ansluter sig 1946 

samt Polen och Ungern förklaras underordna sig i ledet 1947. Övertagandet skildras som 

liknande i alla länderna. På kommunistiskt initiativ kom alla partier att presentera en gemensam 

lista till väljarna som förklaras kort också vara den enda listan som var tillåten. Här var 

majoriteten av företrädarna på listan kommunister. Ingen opposition får förekomma i tal eller 

skrift. Texten förklarar att kommunisterna 1947 lidit ett nederlag i valet men återtar kontrollen 

i en kupp 1948 som beskrivs föregåtts av hot om våld och hänsynslösa utrensningar. Med 

kuppen i Prag konstaterar texten att Östeuropas sovjetisering var avslutad. Denna sovjetisering 

framställs som korrumperad och politiskt styrd utan opposition. I Epos (2012) är texten 

likvärdig men har kortats ned något. Ny text tillkommer där Mao Zedongs maktövertagande i 

Kina kort konstateras. I Epos (1996) under rubrik ”Containment politiken” förklaras en växande 

oro och osäkerhet bero på Sovjets hårdnande grepp om angränsande stater. Truman insåg att 

USA måste ha en aktiv roll inom världspolitik och tar över Storbritanniens stödjande roll. 

Truman lovar stöd åt alla som kämpar mot terror och förtryck. Detta stöd var främst ekonomiskt 

som skulle stärka Västeuropa ekonomiskt och militärt för att hålla tillbaka Sovjetunionen. 

Därav namnet containment politik. Texten förstärks av en blå faktaruta med information om en 

artikel i Foreign Affairs som propagerar för stärkt ekonomi till hinder för Sovjetunionens 

expansion.151 I Epos (2012) har texten kortats och faktarutan finns inte längre med. Texten 

saknar djupare förklaringar, reflekterande eller analyserande innehåll. I den nyare läroboken 

har justeringarna istället bidragit till en konstaterande text. I den äldre fanns det mer 
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information, enkla förklaringar och kan tolkas som propaganda. Ingen av texterna erbjuder 

någon reflekterande eller analyserande del ej heller inga andra perspektiv. 

Epos (1996) förklarar under rubrik ”Militär blockuppdelning” hur oro för den sovjetiska 

aggressiviteten leder till nya försvarsallianser. Förhandlingar om atlantisk säkerhetspakt leder 

till att Atlantpakten 1949 blir ett faktum. Detta förklaras vara ett gemensamt beslut att 

gemensamt försvara sig mot yttre fiender oavsett vilket land som blir angripet först. Detta 

resulterar i ny militär organisation NATO, North Atlantic Treaty. Texten förklarar kort att 

ryssarna först 1955 skapade en militärpakt, Warzawapakten, efter att förgäves försökt stoppa 

Västtysklands inträde i NATO. Texten är fortsatt eurocentrisk, och bilden av Sovjetunionen 

framställs som aggressivt. Genom att undvika fler perspektiv eller djupare information kring 

Sovjetunionens förfarande så förmedlas bilden av ett snabbt växande hot från Sovjetunionen 

och bilden av ett Västeuropa som snabbt får svara upp mot detta genom nya avtal och allianser. 

Bergström & Boréus talar om makt över tanken där den tredje maktdimensionen vill förmå 

läsaren att agera i viss riktning. I den dolda maktutövningen kan också vissa fenomen och 

händelser beskrivas på ett vinklat sätt. I Epos (2012) har texten skalats ner till en mer 

konstaterande text men som kan tolkas innehålla mer handfast fakta. Innehållet har dock kvar 

likvärdig text som tidigare och därmed samma förmedlade budskap. Boréus och Bergström 

talar om texter kan avslöja ställningstaganden, där en konflikt behandlas olika. Här kan olika 

parter i en konflikt ges olika utrymme i text och även att texten kan stå oemotsagd. När det 

gäller den eurocentriska framtoningen i texten så menar Ammert att värden ofta skildras som 

dikotomiska motsatspar vilket kan uttolkas i texten ovan där Sovjet framställs som aggressivt 

och med en framställning om en kamp mellan ont och gott. 

Tysklandsfrågan 

När det gäller Tysklandsfrågan så framställer Epos (1996) Sovjetunionen som ansvarig för 

delningen, genom utropandet av Tyska Demokratiska Republiken. Texten förklarar att 

Sovjetunionen ”strävade” efter en återförening men förklarar sedan att detta berodde på att ett 

förenat Tyskland troligen kunde betala ett högre skadestånd än den nu agrara sovjetiska zonen. 

I Epos (2012) har texten förändrats och uttrycker att västmakterna var ”måna” om att Tyskland 

inlemmades i den demokratiska världen. Väst slog samman sina tre ockupationszoner, fria val 

inrättas och Förbundsrepubliken Tyskland inrättas. Som svar på detta utropar sovjetiska zonen 

nu Tyska Demokratiska Republiken. Här förklarar texten att förbundsrepubliken ansluter sig 
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till NATO och Östtyskland ansluter sig till Warzawapakten varav en djup klyfta skapas. Här 

har texten skrivits om gentemot tidigare lärobok. Nu bidrar texten till fler perspektiv och 

inbjuder till en mer reflekterande text kring orsak och verkan som Ammert beskriver det. 

Läsaren eller eleven får i den nya texten uppleva en multikronologisk historia där texten som 

Thorp beskriver det, nu uttrycker dåtid, nutid och framtid. Detta genom begrepp som NATO, 

där eleven kan känna igen ett vanligt förekommande begrepp som återkommer i nutid och 

framtid. Thorp menar att detta ger ett multiperspektiv där moraliska värderingar om frihet och 

jämlikhet bidrar till att eleven når insikt över sådana begrepp i tid och rum.  

Kalla kriget sprider sig 

Epos (1996) förklarar hur det kalla kriget sprider sig till andra världsdelar och hur det under 

1950 tal når Korea. Landet var indelat efter världskriget och i norr styrde en sovjetdominerad 

kommunistisk regim och i syd en auktoritär högerregering. Kriget beskrivs som ett krig som 

fördes genom ombud och ingen supermakt var direkt involverad. Det utkämpades med 

begränsade medel, begränsade områden och för begränsade mål. Efter Koreakriget uppstod en 

tid av avspänning mellan stormaktsrelationerna och en acceptans för situationen spreds. Efter 

Stalins död 1953 kom också en uppmjukad sovjetisk politik som mynnade ut i att sovjetiska 

trupper lämnade Österrike samt flottbasen Porkala i Finland. Inom kommunistpartiet fördömdes 

Stalin och uttryckte en vilja till samexistens mellan kapitalistiska och kommunistiska stater. 

Texten förklarar att ryssarna nu i praktiken fick klara sig själva bakom järnridån. Cubakrisen 

kom 1962 och innebar stor risk för förödande krig. Nu fanns det en rädsla för atomkrig mellan 

supermakterna. Fidel Castros allt tätare förbindelser med Sovjetunionen innebar att CIA, 

amerikanska underrättelsetjänsten försöker invadera Cuba. Castro söker militär hjälp av Sovjet. 

Amerikanska spaningsplan upptäcker robotbaser på Cuba och President John F Kennedy hotar 

med vedergällning. Blockad införs och sovjetiska fartyg lastade med kärnvapenmissiler 

stoppas. Så småningom återvänder de till Sovjet. Nikita Chrusjtjov förklarar senare att 

robotbaserna ska monteras ned och risken för ett världsomfattande kärnvapenkrig sågs nu som 

avvärjt. Båda parterna såg att det kunde ha slutat i katastrof och insåg istället att de har ett 

ansvar för freden. Här följde det en tid av avspänning.152 

I Epos (2012) följer texten i stort den framställning som Epos (1996) har gjort. Texten är kortare 
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men den text som ses som väsentligt viktigt är fortfarande med. Ny del av texten förklarar att 

Nordkorea fortfarande är en kommunistisk diktatur. Texten beskriver landet som isolerat och 

att landet är misstänksam mot hela västvärlden. Texten här beskriver en tid av avspänning där 

Nikita Chrusjtjov talade om ”fredlig samexistens” mellan öst och väst. Här framställer texten 

orsak och verkan till Österrikes befrielse annorlunda. Nu förklarar texten att det var i 

samförstånd och med avtal 1955 som främmande trupper skulle dras tillbaka och att landet nu 

fick ny paragraf om evig neutralitet. Texten följer tidigare lärobok i stora drag, men lägger in 

en mer perspektivrik bild av händelserna under mitten av 1950-tal. Satellitstaterna beskrivs som 

undertryckta och beskriver hur en våg av kritik och missnöje går först genom Polen, sen 

Ungern. Ungern får en reformvänlig regering som förklarar att Ungern ska lämna 

Warzawapakten för att inta neutralitet. Här ingriper Röda Armén och sovjetiska stridsvagnar 

kväser revolten på Budapests gator. Cubakrisen tar upp samma information som tidigare 

lärobok, men nedkortad. Istället framställs Cubakrisen uppkommen på grund av att 

spaningsplan upptäckt robotbaser.  

Ingen information om att det var kontakterna mellan Castro och Sovjet som skapade oro, som 

i Epos (1996).             

Begreppet terrorbalansen dyker upp och förklaras inte kunna skapa en trygg värld. Texten 

beskriver här istället att katastrofhotet var något som Chrusjtjov utnyttjade bland annat när han 

byggde robotbaserna på Cuba och sände fartyg med kärnvapenladdningar. Här förklarar texten 

att Chrusjtjov slog till reträtt när amerikanarna visade vilja att stoppa fartygen med vapen. 

Under rubriken ”Kalla kriget avtar” använder texten sig av begrepp som bleknade. Cubakrisen 

fick världen att blekna på grund av kärnvapenhotet. Även supermakternas ledare hade bleknat. 

1963 kom avtal om stopp för kärnvapenprov och en ”het linje”, telefonlinje med 

direktförbindelse mellan Vita Huset och Kreml inrättades. Stabilitet i stormaktspolitiken blev 

följden och varade till 1970-tal.153 

I Epos (2012) beskrivs inte avspänningen under 1950 tal under samma rubrik som tidigare. 

Istället har delar av tidigare text nu hamnat i rubrik “Fredlig samexistens” och rubriken 

“Avstalinisering med förhinder” i nya läroboken. I rubriken “Stormaktspolitik vid avgrundens 

rand” växlar fokus över till atombomben. Texten förmedlar en syn att det fanns respekt mellan 
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stormakterna och att det vid sovjets angrepp på Ungern endast ledde till protester från 

västmakter. Här förklaras atombomben och kärnvapenkrig vara mänsklighetens undergång och 

texten förklarar att ingen ville provocera och att ett nytt begrepp därför infördes, terrorbalans, 

för att hålla kriget borta.154 Den nya läroboken har kastat om texten i jämförelse med den äldre 

utgåvan. Avspänningspolitiken ledde till kritik i USA och hur Reagans tillträde till 

presidentposten som antisovjetisk ledare med en syn på Sovjet som “ondskans imperium”. 

Sammanfattningsvis har förändringarna i textbytet mellan avsnitten i läroböckerna dragit 

samman innehållet till en mer djupare förståelse för tidslinjen. Även stjärnornas krig finns med 

i denna del som en faktaruta och temat “Det kalla krigets värld” avslutas i Epos (2012) med hur 

ledningen byts ut i Kreml och Michail Gorbatjov tillträder. Texten följer i stort samma text som 

Epos (1996) beskrivs i Epos (2012) under rubriken “Perestrojka och Sovjetunionens 

upplösning”.155 I en faktaruta beskrivs Gorbatjovs gärningar mer positivt och han citeras i en 

utläggning om hur “internationella förhållanden bör göras mer humana och att detta bäst görs 

genom att höja sig över de ideologiska motsättningarna”.156 Texten beskriver Reagans syn på 

Sovjet som negativ där Reagans syn på Sovjetunionen som “ondskans imperium” skildras. 

Gorbatjov framställs i mer ljus dager. Texten och framställningen har förändrats till att bli mer 

objektiv. Den är mer reflekterande och förmedlar en viss framtidsförhoppning, vilket också 

Ammert menar kan ses i förklarande text där ett inre sammanhang och händelseförlopp 

förklaras. På så sätt kan texten tolkas värderande där Ammert menar att egna värderingar 

speglas genom urvalet av innehåll, vad som väljs ut som viktig kunskap att förmedla. 

Företeelserna framställs som förhoppningsfulla och till och med Sovjets Gorbatjov kan 

framställas i god dager. I texten har samsynen på världen och det kalla kriget byts ut mot det 

motsatta. Bergström & Boréus menar att språket i texten har två funktioner, där texten uttrycker 

tankar och idéer samt där texten förmedlar och reflekterar en uppfattning det vill säga 

uppdragsgivarens egna innebördsaspekt. Detta slag av text är också något som är viktigt att 

använda didaktiskt där innehållet kan skapa intressanta frågor och förmedla ny kunskap. 

Chrusjtjov 

Efter Stalins död 1953, beskrivs den sovjetiska politiken som dominerad av ledare som ville 

införa ny politik. Det fanns en vilja att öka tillgången till konsumtionsvaror och att 
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decentralisera makten över ekonomiska planeringen och anta en mjukare politik. Texten i Epos 

(1996) beskriver hur fredlig samlevnad eftersträvades inom utrikespolitiken. Chrusjtjovs 

genombrott kom efter ett tal på partikongressen 1956, där kritik riktades mot Stalins 

utrensningar vilket medförde en så kallad. tövädersperiod där kritisk litteratur nu kunde 

publiceras. Slutet av 1950 tal och början av 1960 tal var en period som beskrivs dynamisk, där 

lätt och tung industri utvecklades och ökad konsumtion av livsmedel och kläder noteras. Det 

som fortfarande var ett olöst problem, beskrivs här vara dålig avkastning inom jordbruket.157 

Epos (1996) förklarar detta som att jordbruket 1953 producerade mindre spannmål och kött än 

tiden före 1917 års revolution och att den växande befolkningen nu orsakat en livsmedelskris. 

Chrusjtjov försöker motverka genom utnyttjande av tidigare outnyttjad jord i Kazakstan och 

södra Sibirien, men tvingas ändå 1963 att importera spannmål från Nordamerika, “vilket inte 

hade hänt tidigare”. En händelse som framställs som prestigeförlust för Chrusjtjov och något 

som underminerade hans ställning, vilket 1964 visade sig i en oblodig statskupp av Leonid 

Bresjnev som nu övertog styret och lät pensionera Chrusjtjov.158 

 

 

I Epos (2012) beskrivs Chrusjtjov likvärdigt med den äldre läroboken. Hans försök till att bryta 

Stalintidens ekonomiska centralism. En viss dynamisk uppgång under 50 tal och 60 tal med 

utveckling av industri och där konsumtion ökade. Ingen djupare förklaring finns med här heller, 

utan är konstaterande. Texten saknar reflekterande eller analyserande delar. Även textstycket 

att Sovjetunionen tvingas köpa spannmål från USA finns kvar och beskrivs som en stor 

prestigeförlust.159 Texten skiljer sig inte mycket åt mellan läroböckerna. I den nyare läroboken 

Epos (2012) har begreppet “töväder” tagits bort. Stycket har få omarbetningar och är därför lik 

Epos (1996). Att texten om Sovjets inköp av spannmål betecknas som en prestigeförlust verkar 

därför hänga kvar, kanske som en miss i omarbetningen. Sammantaget finns det inga stora 

förändringar mellan böckerna i dessa avsnitt, utan skildrar Sovjet försiktigt och till delar 

positivt. Chrusjtjov framställs i Epos (1996) i positiva ordalag som en ledare som försöker bryta 

mot tidigare centralism från Stalins tid. 
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Perestrojka och Sovjetunionens upplösning 

Under nytt tema och rubriken “Kalla kriget avtar, blossar upp och tar slut” beskriver Epos 

(1996) mycket om USA och den rysk-kinesiska konflikten samt Vietnamkriget. Under 1970-

talet blev det hårdare motsättningar, ett andra kallt krig, men som efter regimskifte 1985 där 

Michael Gorbatjov kommer till makten istället vänder på motsättningarna och det kalla kriget 

tar slut. I texten beskrivs nedrustning och avtal, där avspänningspolitiken gick in för att minska 

kärnvapenförråden. Detta skedde genom stormaktsdiplomati under 1970 tal och via ett avtal 

SALT 1972 (Strategic Arms Limitation Treaty) kom vissa vapen att begränsas. Texten 

beskriver hur ESK (konferens om säkerhets och samarbete) hölls om icke-våldsprincipen och 

accepterades av alla Europas stater samt USA och Kanada. I rubriken “Det andra kalla kriget” 

beskriver Epos (1996) hur konservativa politiker ansåg att avtalet om nedrustning enbart 

gynnade Sovjet. Här beskrivs Sovjet som icke fredliga och där liberalerna menade att “man gått 

för långt i samförstånd med en makt som inte respekterar de mänskliga rättigheterna”.160 1979 

marscherar sovjetiska trupper in i Afghanistan vilket beskrivs som ett bakslag. Detta ledde till 

bojkott av olympiska spelen i Moskva 1980 från USA:s sida. Ronald Reagan tillträder som 

president samma år i USA och beskrivs vara antikommunistisk. Texten beskriver hur Reagan 

kallar Sovjet som “ondskans imperium” och tonen skärps mellan supermakterna. USA satsar 

allt mer på rymdvapensystem och begreppet “stjärnornas krig” lyfts fram, som ett led i Reagans 

försvarspolitik, där USA beskyddas av en ring av satelliter, Texten beskriver “Kunde inte 

ryssarna nå fram med en vedergällningsattack hade de, enligt terrorbalansens logik, inget skydd 

mot ett amerikanskt angrepp. Bresjnev, Andropov och Tjernenko beskrivs som ryska ledare 

som snabbt avlöser varandra, och hur amerikanska och sovjetiska förbindelser under deras tid 

var “sämre än någonsin”.161 

Här är texten konstaterande med få förklaringar med litet djup. Istället framträder eurocentrism 

i texten och visar på en tredje maktdimension där Sovjet framställs som icke fredliga och 

Reagan framställs som motpolen som är antisovjetisk. I nya Epos (2012) har delar av 

ovanstående text implementerats under teman ovan beskrivet. Texterna är kortare och finns 

med men under nya rubriker. Under rubrik “Helsingforsavtalet” beskrivs fördraget innehålla 

uteslutande av våld vid tvister och att gränserna nu skulle ses som okränkbara. Att anslutna 
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länder ska respektera medborgerliga fri och rättigheter som tankefrihet, religionsfrihet och 

politisk åskådning. I fördraget betonas också att mänskliga kontakter och spridande av 

information ska underlättas. Men texten uttrycker också att detta avtal som skrevs 1975 mellan 

35 länder, USA och Sovjet inkluderade, därmed var ett bidrag till kommunismens sammanbrott. 

Texten förklarar att underlättandet av informationsspridning kom att utnyttjas av oppositionella 

grupper i Östeuropa.162 I nya läroboken Epos (2012) framställs Helsingforsavtalet som 

avgörande av Sovjetunionens sammanbrott. Detta kan tolkas som en eurocentrisk syn, där 

texten i övrigt lyfter fram medborgerliga fri och rättigheter samt den tekniska möjligheten till 

informationsspridning. Detta framställer texten som ett avgörande på kommunismens slut. 

Samtidigt så uttrycker läroplanen att den svenska skolan ska slå vakt om demokratiska intressen 

och samtidigt också ta avstånd från allt som strider mot dessa intressen. I lpf 94 ska 

framställningen skildra samma skeenden från olika tider och utifrån skilda värderingar, medans 

lgy 11 ska skildra förändringsprocesser utifrån olika perspektiv. Man kan därför tolka att det 

är egna värderingar av vilken historia som ska framhållas och att den värderingen kan ta sig 

grund i upphovsmannens egna tid och kontext. I det här fallet verkar det som att de 

demokratiska intressena ska uttryckas och det som uppfattas ligga i strid med detta får då stå 

tillbaka. På så sätt uttrycks också en maktdimension i texten likt den Bergströms & Boréus 

förklarar som en första maktdimension. Där makten alltid är synlig och en annan opposition får 

ge vika. Gorbatjovs insats räknas inte in i denna historia och Gorbatjovs försök till demokrati 

nämns inte. Även om utfallet var givet och kan sägas spegla två sidor av samma mynt så 

förmedlas bara en historia. Robert B. Marks beskriver att eurocentrism kan ses som en 

förvanskad sanning eller ideologi, där en etnocentrisk syn menar att “min kultur, min 

åskådning” är den rätta. I den eurocentriska synen är västerländsk kultur den överlägsna vilket 

delar av texten också framställer. 

5.4 Kalla kriget slut 

Epos (1996) beskriver Gorbatjov med sina 53 år som en ungdom, med andra visioner än tidigare 

företrädare och han förändrade utrikespolitiken. Texten konstaterar också hur Washington 

förändras genom Reagans nu försonligare ton och genom hans återknutna kontakter med 

sovjetiska politiker. Reagan träffar Gorbatjov i möte 1985 och mötet beskrivs som första 

toppmötet efter 1979. Ytterligare nedrustningsavtal skrivs 1987 där landbaserade kärnvapen 
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skall skrotas hos båda parter. Sovjet drar sig ur kriget i Afghanistan och detta beskrivs beroende 

på klimatförändringar. Dock så bestämde USA och Sovjet tidtabellen för “evakueringen” 

tillsammans med Afghanistanska parter 1988. Detta beskriver texten också som epokgörande 

inom världspolitiken och förtydligar med hur “Ännu viktigare var att ledningen i Moskva helt 

ändrade inställning till utvecklingen i satellitstaterna”.163 Texten beskriver också hur Bresjnev 

doktrinen innebar att varje socialistisk stat måste ingripa när det socialistiska systemet hotades 

i annat land. Under Gorbatjov beskrivs det nu ha vuxit fram en annan doktrin känd som Sinatra 

doktrinen som deklarerade att sovjetiska trupper inte skulle ingripa och stödja kommunistiska 

regimer i annat land, därmed skriver texten att “grunden var lagd för Östeuropas frigörelse”.164 

Epos (2012) beskriver samma historia som Epos (1996) fast med nya rubriceringar och med 

textinnehållet mer spritt. Under rubriken “Ny ledning i Moskva” skildrar texten maktskiftet i 

Kreml där Michail Gorbatjov tillträdde 1985. Reagan gestaltas nu ha en försonligare syn på 

sovjetisk politik och inleder kontakter med politiker. Första amerikansk-sovjetiska mötet 1985 

beskrivs på samma sätt som i Epos (1996). Nedrustningsavtalet 1987 likaså. Här återfinns också 

faktarutan om “Perestrojka”, där Gorbatjov manar till att höja sig över ideologiska 

motsättningar. Någon Brezjnev doktrin nämns aldrig i sammanhanget och inte heller Sinatra 

doktrinen.165 Spår av ett “icke-bruk” syns här, då Sinatra doktrin har lyfts bort från boken. Här 

har likt det förra avsnittet, ett “icke-bruk” av historia inträtt och lyfter bort Gorbatjovs Sinatra 

doktrin, som i Epos (1996) förmedlar vara ett förbud att ingripa och stödja kommunistiska 

regimer. Sinatra doktrinen förklarades tidigare vara en grund som blev lagd för Östeuropas 

frigörelse. Nu krockar den historiesynen med tidigare beskriven historia om 

“Helsingforsavtalet” som Epos (2012) beskriver som den avgörande faktorn till en spridd 

frigörelse. Här förmedlas istället synen att det var medborgerliga fri och rättigheter med fritt 

spridande av information som var grunden till att kommunismen bekämpades och Östeuropa 

blev befriat, dvs från kommunismens ok. Man kan tolka det som att det finns flera aspekter och 

orsaker till en frigörelse, som spelar in. Men i den senare versionen har istället författarna valt 

att se bort från Gorbatjovs Sinatra doktrin för att sätta ett av demokratins vapen, fri information, 

som främsta orsak för befrielse i kampen mot kommunismen. Detta visar inte specifikt på ett 

”icke-bruk”, utan snarare att historia är föränderlig. Nya fakta skapar ny historia som därmed 
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kan komma att korrigera gammal fakta. Däremot bör nya underlag till förändrad historia 

beskrivas och förklaras för att läsaren ska få förståelse till förändringar. 

Stagnation och upplösning 

Under rubriken “Östeuropa: mot revolution” beskriver Epos (1996) i ingressen hur 

reformförsök funnits bland annat under pragvåren i Tjeckoslovakien 1968, men konstaterar kort 

att Sovjet inte tillät någon förnyelse. Istället beskriver texten att 1970 tal och början av 1980 tal 

istället utmärktes av ekonomiska stagnationen och politiskt förtryck. Texten anger att det hela 

tiden var Moskva som angav tonen, även när Michail Gorbatjov kom till makten. I texten 

konstateras att Sovjetunionen efter Chrusjtjovs fall 1964, gick in i “lång period av förtryck och 

stagnation samt att de tjugo åren under Leonid Bresjnev dominans inte visat tecken på 

töväder”.166 Här förklarar istället texten hur oliktänkare fick straffarbete, hamnade på 

mentalsjukhus eller förvisning från hemorter. Vidare att de olika organisationerna för planering 

styrde produktionen egenmäktigt och ineffektivt samtidigt som tung industri från tillväxt under 

1960 tal nu stagnerade under 1970 tal. Den civila teknologin utvecklades långsamt i jämförelse 

med väst och att produktion för konsumtionsvanorna var eftersatt. Texten beskriver en negativ 

trend i Sovjetunionen, där mödrar står i långa livsmedelsköer trots att pengar tillsatts till 

modernisering av jordbruket i syfte att öka produktionen av livsmedel. Vidare förklarar texten 

att beräkningar från slutet av 1970 talet visade på en levnadsstandard sämre än väst, cirka 

hälften. Texten avslutas med en fråga till läsaren om “Sovjetsystemet med detta visat att det 

saknade kraft till förnyelse?”.167 Epos (1996) beskriver att Michail Gorbatjov trodde på ett 

reformerat system och att detta kunde ske inifrån. Reformprogrammet han startade 

sammanfattade hans ambition genom perestrojka (ombyggnad) och glasnost (öppenhet). Texten 

konstaterar också att det var det senare, öppenhet, som Gorbatjov medförde under sin tid. Under 

denna tid släpptes fångar och mentalpatienter samtidigt som en öppnare offentlig debatt kunde 

ske.  Perestrojkan hade sämre resultat som Epos (1996) beskriver det.  Texten beskriver hur 

perestrojkan fick uppförsbacke med den dåliga ekonomiska effektiviteten under 1990 tal. Med 

sjunkande produktioner och växande köer kom statens förlorade skatteintäkter att bidra till 

galopperande inflation, genom statens tryckande av sedlar. Här beskrivs korruption, dåliga 

organisationer samt alkoholism nu ökat i omfattning. “Gorbatjov lyckades riva ineffektiva 
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strukturer men svårigheter att bygga nya fungerande institutioner”.168 Nu var istället maktens 

auktoritet undergrävd och anarki något som beskrivs hota landet.169 

Texten förmedlar här en sorglig syn på Sovjet och skildrar denna tid mellan 1970-80 tal som 

fylld av problem med ekonomisk stagnation och förtryck. Moskva angav tonen trots Gorbatjovs 

tillträde och den sociala utvecklingen framställs lika dålig.  I den senare delen av texten uttrycks 

viss förhoppning om Gorbatjovs perestrojka och glasnost. Men förklarar senare varför 

perestrojkan misslyckades. Här kan Bergström & Boréus tredje maktperspektivet passa in då 

texten kan tolkas vilja förmedla något till läsaren. Även en första maktdimension kan uttydas i 

texten genom att det bara är en bild utan perspektiv som förmedlas. 

Epos (2012) beskriver under rubrik “Stagnation och förtryck” samma text som tidigare årgång. 

Texten är dock kraftigt nedbantat på grund av att text förflyttats till nya rubriker. Innehållet 

beskriver Bresjnevs politik som konservativ och inte nytänkande. Oppositionella som döms till 

straffarbete och mentalsjukhus eller förvisning från sina egna hemorter. Ineffektiv produktion 

som styrdes egenmäktigt. Texten är konstaterande och ingen djupare förklaring finns med. Civil 

teknik var långsam i tillväxt och som texten säger: “Det enda som växer är krigsmakten”. Under 

rubriken “Gorbatjov: en reformerad kommunism? förklarar den nya läroboken att han ville 

reformera utrikespolitiken men också inre förhållanden. Här beskrivs perestrojka (ombyggnad) 

och glasnost (öppenhet). Glasnost beskrivs som ett program som lyckades, det blev ett öppnare 

samhälle under Gorbatjov där oliktänkande släpptes fria och öppnare debatt tilläts. Perestrojkan 

misslyckades och förklaras på samma sätt som tidigare i Epos (1996). Makten var undergrävd 

uttrycker risk för statskupp, något som också kom i mars 1991. Som förstärkning till texten 

visas en bild av en affär med tomma hyllor.170 Här är texten kortad i olika omfattning men kan 

tolkas som mer förklarande. Ammert menar att en förklarande text beskriver något och ger svar 

på hur något förhåller sig. Här är förklaringen till en misslyckad perestrojka att valutavärdet 

förändrades, minskad tillgång på varor och eftersatt produktion. I en reflekterande och 

analyserande text menar Ammert att texten belyser frågeställningar ur flera perspektiv vilket 

denna text inte gör här. Texten vill förmedla vad som är dåligt och förkastligt, vilket kan tolkas 

vara en styrning utifrån en yttre påverkan. Bergström & Boréus pekar på ett tredje 

maktperspektivet kan passa då texten verkar vilja medvetet förmedla något till läsaren. Även en 
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första maktdimension kan uttydas i texten genom att det bara är en bild av verklighet utan andra 

perspektiv som förmedlas. Inga andra grupper inom Sovjetunionen skildras ej heller den 

historiska kontexten. Ammert talar också om hur läromedel och styrdokument är moraliska och 

etiska och på så sätt värderande. Detta kan komma till uttryck i texter genom urvalet av 

stoffmaterial och gör textmaterial värderande. 

1989 års revolution 

I Epos historia (1996) beskrivs Moskvas accepterande av reformationen som en väg till 

socialism för folken i Östeuropa sommaren 1989. Men en frigörelse som var oviss och där det 

fanns en fruktan för blodiga repressalier. Här förklaras frigörelseprocessens ursprung starta i 

Polen, genom de fria valen som ägde rum Söndagen den 4 juni 1989. Här användes den nya 

friheten till att stryka dem som tidigare haft makt. Texten beskriver också den fria 

fackföreningen Solidaritet och av 262 parlamentsplatser fick Solidaritet alla utom två. Texten 

konstaterar att kommunisterna försvunnit ur polsk politik. Detta beskrivs som en fantastisk 

händelse som påverkade oppositioner i andra länder.171 Tiden efteråt utropades den ungerska 

republiken och fria val hölls 25 mars 1990. I Östtyskland började folket försöka lämna landet 

även om kommunismen stretade emot, men efter massdemonstrationer avgick 

kommunistledaren Erich Honecker och ny regering kom till vilket gav ett underlättande av 

resefrihet. Detta var en frihetssignal och tusentals berlinare från båda sidorna började nu 11-12 

november 1989 riva muren som skilde dem. Detta förklarar texten också påverkade tjeckerna 

till demonstrationer vilket leder till förhandlingar och att ny regering kunde tillsättas, nu med 

författaren Václav Havel som president. Denna revolution beskrivs som 

“sammetsrevolutionen”. Kort tid därefter behandlar texten hur revolutionen under 1989 spreds 

till Rumänien, Bulgarien och även Jugoslavien där kommunismen retirerar. Först i slutet av 

1990 kommer även Albanien att utlysa fria val.172 Texten beskriver hur “1989 års revolutioner 

var den starkaste politiska rörelse som dragits fram över den europeiska kontinenten sedan 

1848”.173 Effekten beskrivs som omvälvande och där 100 miljoner invånare i åtta länder nu 

kastat kommunismen på “skräphögen” efter femtio år av politiskt förtryck.174 
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Texten i Epos historia (1996) ger ett svar enligt Ammerts modell på hur något egentligen förhöll 

sig. Texten förklarar händelser men är inte tillräckligt reflekterande och analytisk med olika 

perspektiv. Man kan också tolka texten som normativ då texten verkar uttrycka egna 

värderingar som syns i uttryck som “fantastisk händelse”, “omvälvande” och “kastat 

kommunismen på skräphögen”. Detta kan tolkas spegla egna föreställningar och således något 

som Bergström & Boréus kallar en egen innebördsaspekt. Texten förmedlar en känsla av 

befrielse som kan utläsas som en interpersonell aspekt av egen social kontext. I ett 

maktperspektiv kan texten ses som ett tredje maktperspektiv där läroboken vill förmedla något 

till läsaren. Karlsson påtalar också hur ett moraliskt historiebruk försöker upprätta orättvisa 

behandlingar ock kan då istället skapa motstånd mot orättvisor. Ofta kan detta också tas uttryck 

i motstånd mot viss politik och kan sägas inneha en politisk respons. 

I Epos (2012) är texten och innehållet detsamma som tidigare, men med skillnad av att texten 

nu är uppdelad på fler rubriker. Rubrikerna “Östtyskland”, “Tjeckoslovakien”, “Rumänien” och 

“Bulgarien, Jugoslavien och Albanien” har tillkommit. Här har textinnehållet fördelats under 

respektive rubrik. Under rubriken “Östeuropa efter revolutionen: ekonomin” förklarar texten 

hur den ekonomiska utvecklingen efter kommunismens sammanbrott dalade, men också hur 

den tilltog efter ett par år. Texten är i den nyare läroboken förklarande och tillägger att det finns 

mer att handla i butikerna av matvaror, kläder och även datorer och mobiltelefoner. Fortfarande 

finns många fattiga som bara kan handla det som är nödvändigt. Texten beskriver att klyftorna 

har ökat mellan fattiga och rika. I övrigt har den nyare läroboken tagit med mer text som 

beskriver att Östeuropas länder nu blivit medlemmar av EU och att detta innebär att man är 

med i en ny gemenskap. Detta insläpp av forna öststater granskades först noggrant för att 

förvissa om att fria val har hållits på demokratisk grund och att domstolar styrdes av lagen. 

Texten tar också upp i en faktaruta om Human Rights Watch samt Amnesty International och 

förklarar dessa organs betydelse i att granska andra länders utveckling och hållning mot de 

mänskliga rättigheterna. En bildtext förtydligar också bilden av demokratins inträde, där 

konkurrens från västvärldens biltillverkare orsakade att tillverkningen av östtyska märket 

Trabant lades ned. Konkurrensen var för hård. Under rubriken “Tre problem” förklarar texten 

att det finns ytterligare problem som måste lösas. Dessa beskrivs vara korruption samt 

diskriminering av romer och kvinnor. Här är texten förklarande och beskriver Rumänien och 

Bulgarien som värst drabbat.  Trafficking beskrivs förekomma i hela Östeuropa där problemet 

beskrivs ingående, bland annat att rapporter ofta nonchaleras av polis och ofta om det är en gift 
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kvinna som anklagar sin man. Här förklaras också människohandeln som ett gemensamt 

bekymmer som flera länder i Central och Östeuropa ska stoppa.175 

Sammantaget visar den nya texten som tillkom i Epos (2012) en analyserande text, men som 

beskriver en negativ utveckling i Sovjet och Östeuropa. Den nya texten som lagts till förmedlar 

en förändring i historiebruket. Samtidigt beskriver Ammert hur det moraliska historiebruket 

lyfter fram historia som förträngts eller förtryckts. Karlsson beskriver det moraliska 

historiebruket med ett mål att ge upprättelse för de som blivit orättvis behandlade. Där 

anklagelserna är mot politisk makt, parti eller stat så menar Karlsson att bruket blir en moralisk 

och politisk kraft. Exempel på detta är glasnost som efter decennier av förtryck nu under denna 

”glasnostperiod” istället kunde debatteras öppet. Det texten vill förmedla kan ses ur en 

maktdimension också där den nya tillagda texten förmedlar demokratiska värden mot den bild 

där Sovjet beskrivs med problem. Här kan en tredje maktdimension passa in då texten vill 

förmedla och påverka. Bergström & Boréus talar om hur det finns en dold maktutövning i den 

tredje maktdimensionen där vissa samhällsfenomen beskrivs vinklat. Här framställer texten de 

problem som uppstod med människohandel, trafficking och prostitution i Östeuropa. Även 

genusrelaterade aspekter där en gift kvinna inte kan anklaga sin man och domstolar som 

beskrivs som korrupta. Här kan textens tredje maktdimension tolkas vara att påvisa skillnader 

mellan västvärldens riktiga demokrati gentemot den demokrati som “inte kan ses som riktig 

demokrati”, i vart fall inte än. Texten är inte jämförande och andra perspektiv lyfts inte in.  

Sovjetunionens upplösning 

I Epos (1996) kom Sovjetunionens demokratiseringen  i Östeuropa att undergräva populariteten 

hos Gorbatjov på hemmaplan. Här beskriver texten att det fanns missnöje med ekonomin och 

utvecklingen med att delrepublikerna gjorde sig självständiga. 1991 rullar pansarvagnar in på 

Moskvas gator och en statskupp är ett faktum. Här kom Boris Jeltsin att samla folk mot 

kuppmakarna men att oredan i efterdyningarna av kuppförsöket gav utrymme till delrepubliker 

att förklara sig självständiga. Under september 1991 förklarar folkkongressen Sovjetunionen 

som upplöst och Gorbatjov ersätts av Jeltsin och Sovjetunionen är nu ersatt av femton 

republiker, varav Ryssland är den största republiken. Senare ersätts Jeltsin av Vladimir Putin 

som tidigare var KGB agent. Privatiseringen av statens företag beskrivs också lett till att 

                                                 
175

 Sandberg (2012), s. 367 ff. 



 

 

 

55 

 

partifunktionärer nu kunnat bygga upp egna privata förmögenheter samt att fattigdomen blivit 

mer utbredd för “vanliga människor” samt att folkhälsan försämras.176 

Texten skildrar Sovjets historia, och den beskrivs som ett elände fyllt av korruption och kaos. 

Här förmedlar texten ett budskap som förmedlar en försämring mot tidigare ordningar. På så 

sätt uppvisar texten också konstaterande med svaga förklaringar till skeenden. Texten kan 

uppfattas vara i Ammerts modell normativ då den kan uppfattas vilja förmedla något. Å andra 

sidan kan texten också vara konstaterande av ren fakta och skall då bedömas utifrån ett 

vetenskapligt bruk. Texten förmedlar en första maktdimension genom att det inte finns någon 

annan åsikt eller förklarande del som ger en annan förklaring. Men även en andra 

maktdimension finns då det finns ett “icke-bruk” av frågor i texten samtidigt som den utesluter 

andra perspektiv från människor som drabbats, där den egna berättelsen inte får något utrymme.  

I Epos (2012) är texten lik den tidigare läroboken men uppdelad i nya rubriker. Kuppförsöket 

beskrivs likartat och Sovjetiska upplösningen skildras. Vissa nya uppdateringar har tillkommit 

när det gäller presidenter. Processerna i skildringen av Rysslands ekonomi skildras objektivt 

men förklarar den ryska partisystemet djupgående där texten förmedlar en kritik mot den 

demokrati som nu införts. Här har svängningen blivit tydligare genom att kritik nu är synliga. 

Ammert menar att den normativa texten förmedlar värderingar och uttrycker ett budskap, 

ställningstaganden och tolkning. Ammerts undersökning Finns då (och) nu (och) sedan? visar 

att samhälle med yttre påverkansfaktorer och tidens kontext påverkar utformningen av 

läroböcker. Texten kan tolkas vara likt den första maktdimensionen som Bergström och Boréus 

beskriver den. Med att oppositionen och andra åsikter får vika. Å andra sidan kan texten 

förmedla en tredje maktdimension, där texten vill förmedla en vilja att påverka människor eller 

förmå människor att agera i viss riktning. I det här fallet är texten riktad mot undervisning och 

skolungdom vilket kan innebära att texten vill följa läroplanen och utveckla ett kritisk tänkande 

och där texten förväntas väcka frågor samt företräder västliga demokratiska värden enligt 

läroplanen.  

6. Disposition av den kvantitativa analysen 
Nedan kommer det kvantitativa resultatet och analysen att presenteras, vilket inbegriper både 

diagram och det färdiga resultatet av uträkningar som utgår ifrån en formel för att räkna ut 

imbalanskoefficienten. Det sista kapitlet som ingår i den kvantitativa analysen och resultatet 
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analyserar alla de undersökta läroböckerna gemensamt för att tydliggöra en jämförelse dem 

emellan. Läroböckerna som undersöks är fyra till antalet, och för att inte behöva skriva ut deras 

långa namn varenda gång de nämns i texten, följer en kort beskrivning av förkortningarna. Alla 

tiders historia; Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och 

samhällsvetenskapliga linjer förkortas till Alla tiders historia (1986).  Epos boken förkortas ned 

från Epos Historia; För gymnasieskolans kurs A och B till Epos och med årtalet inom parentes 

efteråt.  

Den sista boken har ett kort namn och kommer därför att inte förkortas ned, Alla tiders historia 

1b. Analysen och resultatet kommer att visa på skillnader, likheter, faktorer som möjligtvis har 

påverkat deras framställning och analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt och 

tidigare forskning. 
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6.1 Kvantitativ analys av Alla tiders historia (1986) 

Diagram 6.1.1 Antalet positiva och negativa enheter om Sovjetunionen i Alla tiders historia 

från 1986. 

 

I Alla tiders historia från 1986, de delar som behandlar Sovjet i samband med kalla kriget, är 

det fler negativa än positiva enheter som beskriver Sovjetunionen. Med hjälp av formeln Cr=f-

u/r framkommer koefficienten -0,6 vilket bekräftar det ovanstående diagrammet. Alla tiders 

historia (1986) är således klart mer negativ än positiv i sin framställning av Sovjetunionen 

under kalla kriget.  
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Diagram 6.1.2 Procentuell redovisning av behandlingen av Sovjet i Alla tiders historia (1986). 

Redovisningen gäller hela boken. 

 

Diagram 6.1.2 visar att 6 procent av Alla tiders historia (1986) behandlar ämnet Sovjetunionen. 

i jämförelse med de andra diagrammen som redovisas nedan, är Alla tiders historia (1986) den 

lärobok som procentuellt belyser Sovjetunionen minst. En potentiell anledning är att kalla kriget 

ej hade avslutats vid tidpunkten då denna lärobok trycktes, och därför fanns inte så mycket 

tillgängligt material för läroboksförfattarna.  
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6.2 Kvantitativ analys av Epos- Historia (1996) 

Diagram 6.2.1 Visar de positiva respektive negativa enheterna i Epos. För gymnasieskolans 

kurs A och B.   

  

Epos Historia. För gymnasieskolans kurs A och B uppvisar fler negativa än positiva enheter i 

sin framställning av kalla krigets Sovjet. När uträkningen av imbalanskoefficienten har 

tillämpats framkommer det att den är mindre negativ än Alla tiders historia (1986). Resultatet 

efter uträkning blev -0,407, vilket fortfarande är en klar övervägning för den negativa 

framställningen av Sovjet men inte lika negativt som Alla tiders historia (1986). 

 

 

 

 

 

Diagram 6.2.2 Procentuell redovisning av hur stor andel av läroboken som belyser 
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Sovjetunionen. Den procentuella redovisningen gäller hela bokens innehåll. 

Diagram 6.2.2 visar att historieläroboken Epos (1996) väljer att avsätta 7,4 procent av bokens 

innehåll till Sovjetunionen. En siffra som stämmer väl överens med de andra undersökta 

läroböckerna.  
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6.3 Kvantitativ analys av Alla tiders historia 1b (2011) 

Diagram 6.3.1 Visar de positiva respektive de negativa enheterna i Alla tiders historia 1b.

Den senaste läroboken att analyseras i denna uppsats är Alla tiders historia 1b, den är 

producerad för kursen historia 1b. De negativa enheterna är även i denna lärobok fler än de 

positiva. När formeln Cr=f-u/r appliceras på resultatet från diagram 6.3.1 blir 

imbalanskoefficienten -0,509, vilket betyder att det har skett en ökning av den negativa 

beskrivningen av kalla krigets Sovjetunion i jämförelse med  Epos från 1996.   
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Diagram 6.3.2 Procentuell redovisning av andel innehåll som belyser Sovjetunionen i Alla 

tiders historia 1b. Den procentuella redovisningen utgår ifrån hela bokens innehåll. 

  

Diagram 6.3.2 Alla tiders historia 1b avsätter 7,5 procent av bokens innehåll till att belysa 

Sovjetunionen. Vilket är nästan exakt lika mycket som de båda Epos- böckerna. 

Genom att använda formeln Cr= f-u/r på det ovanstående resultatet av diagram 6.2.1 blir 

resultatet -0, 407 vilket innebär att Sovjetunionen beskrivs även i Epos; För gymnasieskolans 

kurs A och B lite mer negativt än positivt. När samma formel används på Alla tiders historia 

(1986) blir resultatet -0,6 vilket innebär att Alla tiders historia (1986) är lite mer negativ i sin 

framställning av Sovjetunionen. När samma formel tillämpas på Alla tiders historia 1b blir 

resultatet -0,509 vilket innebär att den lägger sig mellan Epos och Alla tiders historia (1986). 

Lite mer negativ i framställningen av Sovjet än Epos men lite mindre negativ än Alla tiders 

historia (1986). 

Vid en procentuell beräkning framkommer det att Epos (1996) imbalanskoefficient är trettiotvå 

procent mindre negativ än Alla tiders historia från 1986. I en värld där samarbete stod högst på 

dagordningen var det inte lämpligt att skapa en alltför negativ bild av Sovjetunionen. Det är en 

möjlig förklaring till den mindre negativa framställningen i Epos.  Långströms tes bekräftas 
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således av resultatet som visas ovan då det sker en minskning av de negativa enheterna kring 

Sovjetunionen, när en jämför Alla tiders historia (1986) med Epos.  

De undersökta läroböckerna lägger ungefär en lika stor del, procentuellt, av sina böcker på att 

belysa Sovjetunionen. Mitt resultat visar att den siffran ligger mellan 6 till 7 procent. Det här 

resultatet går att koppla till ett av Niklas Ammerts resonemang om att läroböcker har svårt att 

förändra sig och att de oftast utgår ifrån de tidigare upplagorna. Även Holmén belyser detta i 

sin undersökning.   

Diagram 6.4.1 Redovisning av imbalanskoefficienten för varje undersökt bok, insatt över tid. 

Endast de delar i läroböckerna som behandlar Sovjetunionen under åren 1945 till 1991 är 

undersökta. Diagrammet börjar med den, av de undersökta läroböckerna, som är producerad 

först längst till vänster och fortsätter sedan i kronologisk ordning med de andra läroböckerna 

mot höger.  

 

 

I de undersökta delarna, vilka är åren 1945 till 1991, framkommer det att en förändring sker 

mellan Alla tiders historia (1986) och Epos (1996), det sker en liten minskning av antalet 

negativa enheter i förhållande till positiva enheter vilket diagram 6.1.1 och 6.2.1 visar. 

Framställningen går således mot en mindre negativ presentation av Sovjetunionen. Från Epos-
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böckerna till  Alla tiders historia 1b förändras detta och framställning blir mer negativ än de 

tidigare Epos (1996), och har nästan en lika negativ beskrivning av kalla krigets Sovjet som 

Alla tiders historia från 1986.  

Det som blir tydligt i ovanstående diagram är att Epos (1996) förhåller sig en aning mindre 

negativt mot kalla krigets Sovjetunion i deras beskrivning, något som med Alla tiders historia 

1b ökar. Selander menar att läroplanen är den största faktorn som påverkar innehållet i en 

lärobok. En förklaring till ökningen är således att den nya läroplanen (lgy11), vilken Alla tiders 

historia 1b är skriven för, har mer konkreta mål som kopplas till Sovjetunionen. Det finns bland 

annat  mål som behandlar diktaturer, konflikter och förändrade maktförhållanden, mål där 

Sovjetunionen måste anses vara en självklar aktör.  

 

Utrikespolitisk påverkan 

Utifrån resultatet från diagram 6.4.1 har Alla tiders historia (1986) en mer negativ koefficient 

än de efterföljande böckerna. Den största skillnaden, som framkommer av de ovanstående 

resultaten och diagram 6.4.1 är mellan Alla tiders historia (1986) och Epos från 1996. En 

förändring som sker relativt snabbt vilket i det fallet bekräftar att de politiska händelserna har 

påverkat innehållet. I det här fallet är det att Sverige skiftar utrikespolitik men även att 

Sovjetunionen har fallit när Epos (1996) producerats. Vid en första anblick på Sveriges in- och 

utrikespolitiska ställningstagande överensstämmer politiken med bilden som Alla tiders 

historia (1986) bidrar med. Efter Palmes död gjordes en förflyttning närmare väst, Alla tiders 

historia är dock från 1986, vilket är precis vid tidpunkten då Sveriges utrikespolitiska vändning 

sker, därför blir det svårt i denna analys att påvisa att utrikespolitiken påverkade innehållet i 

Alla tiders historia (1986). Holmén anser dock att utrikespolitiken under 1980-talet påverkade 

innehållen i läroböckerna. 

Alla tiders historia (1986) är den mest negativa läroboken, vilket bekräftar att mer kritik om 

Sovjetunionen efterfrågades av läromedelsgranskarna under 1980-talet. Holmén belyser i sin 

undersökning att Sovjetunionen utsattes för en stor kritik under 80-talet. Det mesta av den 

tidigare forskningen pekar dessutom mot att Sverige förde en västvänlig utrikespolitik under 

1980-talet. Bjereld, Johansson och Molin hävdar dock det motsatta, att Sverige hukade sig för 

Sovjetunionen, vilket inte överensstämmer med denna undersökning eller med resten av 
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bakgrunden. 1980 års läroplan stärker resultatet i denna analys. Läroplanen från 1980 påvisar 

att allt som inte har de demokratiska och svenska värdena ska avfärdas, om en då tittar på 

Sovjetunionens historia blir det tydligt att det var ett land som inte nådde upp till dessa värden. 

Det innebär att både utrikespolitiken och läromedelsgranskningen pressade bilden av kalla 

krigets Sovjetunion åt ett håll, det negativa.  

 

Efter kalla kriget 

Epos (1996) uppvisar en mindre negativ koefficient (diagram 6.4.1) än de andra läroböckerna i 

denna undersökning. Det överensstämmer med Långströms forskning där det belyses att 

läroböckerna skrevs om efter kalla krigets slut. Världen skulle vara i harmoni och det skulle 

inte vara fokus på motstridigheter mellan parterna. Niklas Ammerts undersökning Finns då 

(och) nu (och) sedan? stärker den ovanstående analysen då han påpekar att läroboken påverkas 

av omgivningen och det rådande samhällsklimatet.177 

Resultatet av diagrammen ovan visar även att alla de undersökta läroböckerna belyser kalla 

krigets Sovjetunion mer negativt än positivt. Diagram 6.4.1 visar att koefficienterna är negativa 

och att det är en entydig bild av Sovjetunionen som presenteras i läroböckerna. Ett resultat som 

är oroväckande då en tittar på Sparrlöfs studie där han kommer fram till att de nya läroböckerna 

inte lever upp till kunskapsmålen i lgy 11. Det gäller i detta fall främst Alla tiders historia 1b. 

Den entydiga bilden som ges av kalla krigets Sovjetunion är dock inte ett “icke-bruk” eftersom 

även den andra sidan av Sovjet visas, dock i mycket mindre utsträckning. Om bilden av kalla 

krigets Sovjet enbart hade varit negativ, och uteslutit en stor del av dess historia hade jag kunnat 

hävda att det var ett “icke-bruk” eftersom en del av historien i det fallet hade ignorerats eller 

“glömts”. Dock så visar koefficienterna att böckerna är klart negativa under hela 

undersökningsperioden, från 1986 till 2011.  

Att Alla tiders historia 1b även den är övervägande negativ i sin framställning av kalla krigets 

Sovjetunion leder till att den har svårt att leva upp till vissa krav som lgy 11 ställer. Det är bland 

annat svårt att utifrån läroboken historiska förändringsprocesser ska undersökas utifrån olika 

perspektiv, men även att ge olika historiska förklaringar till förändrade maktförhållanden. 

Göran Sparrlöfs studie kompletterar mitt resultat då han kommer fram till att de nya 

                                                 
177

 Ammert (2009), s. 297. 



 

 

 

66 

 

läroböckerna inte lever upp till lgy 11:s uppsatta krav. 

Det är svårt att enbart utifrån ovanstående analys dra en slutsats kring vilka historiebruk som 

syns i de undersökta läroböckerna. Analysen visar spår av ett “icke-bruk”, men jag kan inte 

hävda ett “icke-bruk” endast utifrån den kvantitativa undersökningen. Detta eftersom alla 

faktorer måste finnas för att hävda ett “icke-bruk”. Förhoppningen är dock att en 

sammanslagning med den kvalitativa analysen kommer bidrar till en slutsats kring 

historiebruken. 

7. Slutsats 

I den kvalitativa undersökningen visar resultatet att det har skett förändringar av 

historieläroböckerna över tid. Vissa äldre textavsnitt hänger kvar i nyare läroböcker och har 

aldrig omarbetats fullständigt vilket innebär att texterna ibland speglar olika förklaringsdjup. 

Här kan gammal text som fått varit kvar visa på ett konstaterande förklaringsdjup, där ingen 

förklaring sker. Samtidigt i samma textstycke kan ny text tillkommit med ett större 

förklaringsdjup. Dock har en tendens kunnat urskiljas där läroböckerna först uppvisar ett 

konstaterande förklaringsdjup men som i senare utgåva går mot en mer normativ 

framställningstyp. Dock så påverkar gammal text som hänger kvar i nyare utgåva. Här borde 

istället en total genomgång av textmassa omarbetas för att bättre passa in till dagens 

kunskapssyn. Här framställer texten ett perspektiv där demokratiska intressen kämpar mot en 

fiende för att skydda människors frihet och för etablering av demokrati. När det gäller 

historiebeskrivningen så uppvisar detta växlande resultat beroende på vilken text som har 

dominerat. Samma problem har här varit att gammal text och språkbruk fått legat kvar även i 

nyare utgåvor. Där har då den dominerande texten också påverkat vilken kategori av 

historiebruk och maktperspektiv texten hamnar under.  

I jämförelse med tidigare forskning har vår undersökning visat att Sovjetunionen under kalla 

kriget beskrivs mer negativt än positivt. När vi slår ihop våra undersökningar blir våra resultat 

jämförbara med tidigare forskning. Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar att 

Sovjet framställs klart mer negativt än positivt, och resultatet från den kvalitativa 

undersökningen visar också detta, dock i mer specifika termer så som hur texten beskriver 

Sovjet.  

När en sammanslagning av resultaten görs kommer vi fram till att läroböckerna förmedlar vissa 

värderingar, något som Ammert nämner i sin undersökning. Det framstår dikotomiska 
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motsatspar där de goda segrar och de onda medför endast negativa handlingar och värden. 

Vilket vårt resultat också visar, Sovjetunionen beskrivs till stor del som det onda medan Väst 

är den goda sidan som står för bra och rimliga värderingar. 

En bild av historia har framträtt i undersökningen. Här har bilden av västlig demokrati och 

mänskliga värden fått stå i förgrunden som exempel för en lyckad anpassning till ett modernt 

samhälle. Den kvantitativa undersökningen visar att den negativa framställning av 

Sovjetunionen är klart överrepresenterad. Med hjälp av den kvalitativa undersökningen kan vi 

se hur läroböckerna presenterar Sovjetunionen, vilket gör det möjligt att se om de framställer 

den kommunistiska ideologin i dåliga dager för att framställa Väst, den svenska demokratin och 

socialismen som något bättre. 

Det är svårt att, i denna uppsats, påvisa att ett historiebruk ska ha påverkat framställning i de 

undersökta läroböckerna. Spår av de olika historiebruken har dock hittats. En intressant slutsats 

angående det ideologiska historiebruket har dock påvisats i arbetet med denna uppsats. Det som 

framträder går inte att tolka som ett “normalt” ideologiskt historiebruk, utan som ett ideologiskt 

historiebruk som har vänt på sig, agerar tvärtom. Istället för upplyfta den egna ideologin 

framställer läroböckerna Sovjet och kommunismen som något hemskt, en ideologi som inte ska 

eftersträvas. Vid normalfallet är ett ideologiskt historiebruk när någon framställer den egna 

ideologin med endast de positiva egenskaperna för att smutskasta en motpart. Men i 

läroböckerna är det tvärtom, där det i stor utsträckning presenterar de negativa aspekterna med 

Sovjet och kommunism. Där läroböckerna också framställer Sovjet och sovjetkommunismen 

som “de andra” som också anses utgöra hinder för demokratin. 

Detsamma gäller “icke-bruk”, i båda analyserna finns det spår av ett “icke-bruk”, vi kan dock 

inte hävda att detta historiebruket har påverkat framställningen i läroböckerna. Främst på grund 

av att de undersökta delarna uppfyller inte alla faktorer för ett “icke-bruk”, dessutom förnekas 

inte Sovjets historia, den finns med i läroböckerna, om än i negativ klang. Det går dessutom 

inte att visa att författarna, läromedelsförlagen och i viss mån staten har valt att förtränga eller 

gömma undan den sovjetiska historien Det är dock en del historia som har förskjutits då fokus 

främst ligger på det negativa som Sovjetunionen har gjort. En del av historien om kalla krigets 

Sovjet, i de undersökta läroböckerna, är inte nyanserad. I den nya läroboken har det funnits 

inslag av “icke-bruk” på grund av gammal textmassa som hängt kvar. Den visar dock en 

förändring där historiebruket är växlande och överlappar varandra. Även flera maktdimensioner 
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förekommer i texten och uppvisar olika resultat beroende på samma problem med gammal text 

som hänger kvar. Här är det den dominerande texten som avgör vilken maktdimension som den 

placeras i. Dessutom överlappar dessa maktdimensioner varandra och kan ibland visa på fler 

uttryck för makt i samma text.  Den tredje maktdimensionen dominerar i undersökningen där 

makten utövas över tanken som i det här fallet kan uttrycka författarnas intentioner att följa 

läroplanens mål och syften. Selander talar om intertextuella texter, som spår av fragment från 

tidigare texter och hur dessa i nyare upplagor kan uppvisa blandade resultat och även tolkas 

olika beroende på läsarens egna teoretiska utgångspunkt eller tolkningsförmåga. I denna 

undersökning framträder intertextuell text vilket man bör vara medveten om och därför vara 

försiktig i bedömning och slutsats. 

Men även att den övervägande negativa bilden av kalla krigets Sovjetunion som syns i de 

undersökta läroböckerna har svårt att leva upp till läroplanernas mål, detta gäller främst Alla 

tiders historia 1b. Vårt resultat skiljer sig på vissa punkter från tidigare forskning där delar av 

forskningen menar att Sverige hukade sig under Sovjetunionen. Det är något som inte syns i de 

undersökta läroböckerna.   

Den kvantitativa och den kvalitativa analysen kompletterar varandra, vi kan trots det inte påstå 

att historiebruken har påverkat läroböckernas framställning. Det är dock två bruk som är mer 

framträdande än de andra, och det är “icke-bruk” och det ideologiska bruket. Även fast att vi 

inte kan påstå att det har påverkat framställning, är det de här två historiebruken som vi hittar 

flest kopplingar till. Och som nämns ovan i texten är det ett bakåtvänt ideologiskt historiebruk.  

Det syns även spår av andra historiebruk, men inte alls i samma utsträckning som “icke-bruk” 

och det ideologiska bruket. Vi kan dock inte påstå att det är några  historiebruk som har påverkat 

framställningen av kalla krigets Sovjet i de undersökta läroböckerna. Våra analyser visar också 

att yttre faktorer påverkar läroböckernas framställning, i analysen belys det att både Alla tiders 

historia (1986) och Epos (1996) har påverkats av utrikespolitiken. Den gemensamma slutsatsen 

som vi har kommit fram till är att framställningen av kalla krigets Sovjetunion är övervägande 

negativ och att inget historiebruk har påverkat framställningen av kalla krigets Sovjet. Vi ser 

dock spår av olika historiebruk i vår undersökning, där de två mest framträdande är “icke-bruk” 

och det ideologiska historiebruket.     
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8. Diskussion 
Båda inriktningarna på uppsatsen visar liknande resultat där Sovjetunionen framställs i negativ 

dager. Genom att använda historiebruk framkommer vilka olika former av historiebruk som 

används, men också vad som är möjligt att se när utgångspunkt tas i ett specifikt historiebruk. 

Den bakomliggande tanken med att använda oss av två olika metoder var att de på något sätt 

skulle komplettera varandra. Resultatet visade sig också peka mot samma håll, just att 

framställningen av kalla krigets Sovjetunion är negativ. Framställningen i en historielärobok är 

ytterst viktig, eftersom det i tidigare forskning bevisats att lärare, generellt håller läroboken som 

en trovärdig källa. En felaktig framställning av ett tema, land eller ämne riskerar att leda till 

felaktiga uppfattningar bland både lärare och elever. Det ställer även stora didaktiska krav på 

läraren som i ett sådant fall måste inhämta eller göra eget material för att få en nyanserad bild. 

En intressant tanke som uppkom under den kvantitativa delen av undersökning var att Alla 

tiders historia (1986) var den mest negativa boken till kalla krigets Sovjet. Men samtidigt hade 

den minst relevanta enheter, och detta trots att antalet sidor inte var extremt mycket mindre än 

i de andra böckerna. Det skulle kunna tyda på en mer neutral framställning av kalla krigets 

Sovjet, och att det är läromedelsgranskningen som har påverkat vilket innehåll som har 

producerats. 

Sovjetunionen beskrivs mer negativt än positivt i de undersökta delarna, vilket gäller alla fyra 

böcker som har undersökts i denna uppsats. På grund av utvecklingen att lärare blir mer och 

mer som handledare är det problematiskt att läroböckerna i så pass stor utsträckning lyfter fram 

kalla krigets Sovjet negativt. Om en aktiv lärare således vill ge en mer nyanserad bild av 

Sovjetunionen blir han eller hon tvungen att hitta eget eller göra eget material, vilket i en redan 

tidspressad bransch är svårt att hitta tid till. Och precis som Sparrlöf nämner i sin undersökning 

är det farligt för lärare, att helt lita på, att läroböckernas innehåll lever upp till kursmålen.  

Mellan den senaste läroboken, Alla tiders historia 1b,och Epos (1996) sker det en ökning av de 

negativa enheterna som är svår att förklara. Det kan även beror på faktorer som ej har undersökts 

i denna uppsats, till exempel författares ståndpunkter och likaså förlagens. Sture Långströms 

slutsatser visar att läromedelsförfattare är medvetna om att deras personliga åsikter påverkar 

framställningen i böckerna. 

Att det i de båda undersökningarna finns skillnader mellan de olika läroböckerna kan såklart 
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också beror på andra faktorer än de som har undersökts i uppsatsen. Bland annat läroböckernas 

författare och deras hållning gentemot Sovjetunionen och förlagens ställning. I en vidare 

undersökning hade dessa faktorer också kunnat undersökas och bidragit till en djupare 

undersökning. 

Epos (1996) (diagram 6.2.1) mindre negativa framställning kopplas till att det stora fokuset, 

efter kalla krigets slut var att föra en samarbetspolitik, där skillnader mellan de 

postkommunistiska staterna och väst skulle dämpas. Att läroböckerna väljer att porträttera kalla 

krigets Sovjetunion negativt kan även vara ett tecken på ett ideologiskt historiebruk då böckerna 

till övervägande del visar det dåliga med sovjetisk kommunism vilket leder till att den egna 

ideologin kan framställas i bättre dager. Men precis som vi skrev i slutsatsen är det svårt att 

påvisa detta, istället menar vi att det är ett ideologiskt historiebruk som är bakvänt. Då 

läroböckerna väljer att framställa Sovjetunionen som något dåligt, denna framställning leder till 

att västvärlden framstår som den rätta delen av världen, med bra värderingar och moral. Utan 

att uttrycka det i böckerna framställer man i dessa fall sin ideologi som något bra och den andra, 

vilket i det här fallet är sovjetisk kommunism som det dåliga eller onda. Vilket framkommer 

när båda undersökningarna slås ihop.  

Annan tendens som kan skönjas är också vilken bild läroböcker förmedlar. Vilken historiesyn 

som blir rådande. I det undersökta materialet uppvisas en fortfarande misstänksam kritisk bild 

av nuvarande rysk demokrati och en samhällsutveckling som vägs efter europeiska mått. I 

undersökningen har det funnits en eurocentrisk bild som har framställts värderande, med 

samarbete inom ekonomi, politik, social och teknisk utveckling. Den bilden har också handlat 

om gemenskap. I den globala värld vi nu lever i så har kalla kriget framställts som slut, och att 

kampen nu är mot terror. Terrorbalansen som skildras i historieböckerna är borta och istället 

förs en kamp mot en osynlig fiende. Samtidigt finns det en tendens av misstanke och kritik mot 

Ryssland. Bilden som förmedlas är inte inkluderande för Ryssland. Läroboken har som vi har 

sett i tidigare forskning visat att innehållet har en yttre påverkan, från läroplaner skapade i en 

politisk kompromiss, men också från författarna själva, genom deras egen historia och den 

kontext som gällde då boken skrevs. Men också bokförlagen har haft en påverkan när det gäller 

ekonomi och besparingar. Dessa besparingar kan ge utslag på läromedel, där gammal text får 

stanna kvar och bara vissa delar uppdateras på grund av utgiftskostnader. Att texter uppvisar 

spår av gammal text och i nyare upplaga tillför ny text medför blandade resultat precis som 

Selander beskriver det. Den gamla texten kan kategoriseras till en maktdimension medans den 
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nyare texten medför en ny maktdimension. Detta ger ett blandat och svårtolkat resultat, vilket 

medför att man bör vara försiktig i sin bedömning och slutsats. Dessutom ställer också detta 

stora krav på läsaren då texten bedöms utefter egna teoretiska utgångspunkter och läsarens egna 

tolkningsförmåga. 

Läroboken har också haft en fostrande roll där demokratiska värden och tankar om 

människovärden och individens frihet ska uttryckas. Detta kan vara en förklaring att historien i 

detta syfte då kan synas bilda dikotomiska motsatspar, där det goda ska segra och leda 

utvecklingen framåt. Detta kan vara bra att ha med sig när man begrundar och bedömer om 

vems historia som får synas och ur vilken kontext den kom till. I en vidare undersökning skulle 

det vara intressant att undersöka hur lärare undervisar om Sovjetunionen och vilken bild det är 

som förmedlas i klassrummet.  
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