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Abstract 

This bachelor thesis researches the differences and similarities of how Sweden is depicted in 

World War Two and the Cold War in Swedish history textbooks with students between age 15 

and 19 as intended readers. The thesis uses a historiographical toolset described by Michael 

Stanford. Three textbooks from the 1960’s, one from the 2000’s, and two from the 2010’s have 

been analysed. My conclusions are: The textbooks have one voice and one perspective through 

the whole narrative thus the history in the textbooks is unchallenged, albeit the newer textbooks 

include discussion and text analysis for the students. The early textbooks do not criticise Swe-

den during World War Two whereas the newer ones tend to have a critical outlook with one 

exception. The focus on Sweden in internationally affairs during the Cold War has decreased 

in the newer textbooks. Sweden is generally described as a peaceful neutral country with little 

to no international influence during both wars. The perspective on Sweden’s neutral policies 

are generally depicted as something positive. Two of the newer ones apply more criticism 

against Sweden’s politics, however. Because of the textbooks monotone retelling, teachers need 

to not treat the textbooks as an authority in the classroom, but as one way to tell history. 
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1. Inledning 

Den 11:e april 2018 skrev den amerikanske presidenten Donald J. Trump på Twitter att USA:s 

relation med Ryssland är idag sämre än någonsin, kalla kriget inkluderat.1 Detta uttalande kom-

mer i följd med ytterligare en upptrappning i Syrienkonflikten. Givetvis kan president Trumps 

uttalande läsas som retoriskt och en del av ett politiskt spel, men samtidigt talar det om vad för 

slags säkerhetsläge världen står inför idag. Vad framtidens historieläroböcker kommer skriva 

om kan vi bara spekulera, men det vi kan undersöka är vad som skrivits tidigare.  

     I Skolverkets senaste läroplan för historieämnet står det att elever skall få möjlighet att söka, 

tolka, granska, och värdera olika typer av källor.2 I denna uppsats kommer jag att, precis som 

gymnasieelever, granska en källa som använts i svensk historieundervisning: läroboken. Från 

ett modernt perspektiv kanske det kan anses vara ålderdomligt att använda sig av läroböcker 

när information enkelt och snabbt kan hittas med bara ett klick på datorn eller mobilen. Varför 

då läroboken? 

     Hälften av läroböckerna som kommer att analyseras är från tider då läroboken dominerade 

klassrummet och internet inte var ett vardagsverktyg. Det är läroböcker som lästes av lärare 

liksom elever och därmed redan satt sitt avtryck i svenskars uppfattning av Sveriges moderna 

historia. Anna Johnsson Harries, lektor i pedagogiskt arbete, skriver att läroboken även idag har 

en tillskriven auktoritet av elever, lärare, och föräldrar.3 Det blir därför aktuellt att analysera 

gamla som nya läroböcker trots att läroboken har allt större konkurrens från andra läromedel. 

Om läroboken är en auktoritet i skolvärlden bör den fortsättningsvis finnas på akademikers och 

historikers radar. 

       Till skillnad från texten som finns på valfri Wikipedia-artikel är läroboken skriven med 

eleven som tilltänkt läsare. Syftet med texten i läroboken är alltså att bli läst och förstådd av 

alla elever. Dessutom skall texterna, om historieundervisningen följer Skolverkets instrukt-

ioner, tolkas, granskas, och värderas. Eftersom jag själv skall bli lärare och tänkt använda mig 

av läroböcker har jag ett intresse av att studera vad läroböckerna förmedlar för kunskap.        

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera svenska läroböcker för historieämnet från 

1960-tal och 2000-tal med fokus på hur böckerna skildrar Sverige i globala historieföreteelser, 

                                                           
1 Donald Trump. Twitter.com https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984032798821568513 [Hämtad: 

2018-04-11].  
2 Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011. s. 1. 
3 Anna Johnsson Harries, (2016). En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7–9 med 

fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Stockholm: Forum för levande historia. s. 6. 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984032798821568513


 

4 
 

i synnerhet andra världskriget och kalla kriget. Det är två historiska händelser i modern tid som 

påverkade hela världen på ett eller annat sätt. Jag har valt att fokusera på skildringen av Sverige, 

och inte hur svenska läroböcker generellt skildrar händelserna, eftersom jag finner det intressant 

att se hur läroböcker vill och velat påverka elevers syn på svensk historia. Läroplanen lgy 11 

instruerar lärare att elever skall få möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för deras 

identitets- och verklighetsuppfattning.4 Därmed kan det vara viktigt att elever har förståelse för 

sitt lands roll i modern historia. 

       Utifrån detta syfte är alltså min ambition att studera läroböckernas beskrivning av histo-

riska händelser. För att uppnå syftet har jag en tudelad frågeställning. 

 Hur beskrivs Sveriges roll under andra världskriget och det kalla kriget i böckerna? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan läroböckerna, årtiondena och förlagen? 

 

Källmaterial och metod 

Mina källor består av sex stycken läroböcker. För att förenkla läsningen har jag konstruerat en 

tablå där den relevantaste informationen finns att läsa. Tablå 1 är uppdelad i fyra spalter. Först 

är det lärobokens titel, sedan dess författare, därefter utgivningsåret och till sist bokförlaget. 

Metoden jag valt är en kvalitativ textanalys. För att underlätta läsningen har jag valt att dela in 

läroböckerna i två block: läroböcker från 1960-tal och läroböcker från 2000- och 2010-tal. Där-

efter skall blocken jämföras och diskuteras med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Skolverket (2011). s. 1. 
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Tablå 1: Läroböcker analyserade i uppsatsen: 

Lärobok Författare Utgivningsår Bokförlag 

Allmän historia för 

gymnasiet 

Ernst Söderlund & 

Ivar Seth 

1962 Bonniers 

Historia för gymnasiet 

Årskurs 2 HS 

Ernst Söderlund & 

Ivar Seth 

1967 Bonniers 

Historia 2 Hum Sh Na Ragnar Matsson, Tor-

sten Burgman, Allan 

Degerman, Bo Gus-

tafsson, Herbert Lager-

ström, Lennart Berg-

gren & Sven Svensson 

1967 Liber 

Epos för gymnasiesko-

lan kurs A och B 

Robert Sandberg, Per-

Arne Karlsson, Karl 

Molin & Ann-Sofie 

Ohlander 

2003 Liber 

Perspektiv på historien 

50p 

Hans Nyström, Lars 

Nyström & Örjan Ny-

ström 

2010 Gleerups 

Alla tiders historia Bas Hans Almgren & Hans 

Albin Larsson 

2012 Gleerups 

   Tablå 1 

 

Peter Aronsson, professor i historiebruk, skriver i boken Historiebruk – att använda det för-

flutna att det är just vid 1990 som historieskrivningen i Väst och Sverige ändras: från att ha en 

okomplicerad världsbild med öst och väst som tydliga motparter, till att järnridån luckras upp 

och nya hotbilder föds, som t.ex. terrorism.5 Därför har jag valt att göra min studie utefter en 

kronologisk uppdelning. Skildringen av Sverige under andra världskriget kommer först och 

därefter kalla kriget. 

      Undersökningen börjar därmed med det första blocket (läroböcker från 1960) och avslutar 

med det andra (läroböcker från 2000-talet). Eftersom en del av uppsatsens syfte är att undersöka 

förändringen i svenska läroböcker blir den kronologiska ordningen den mest effektiva. 

      Det finns fyra viktiga detaljer som presenteras i tablå 1. För det första behandlar samtliga 

läroböcker allmän historia. Det betyder att läroböckerna inte har något specifikt tema utan är 

kapitelindelade utifrån epoker. Jag har valt att enbart fokusera på läroböcker som söker beskriva 

historia i allmänhet eftersom det är givet att en temabok med fokus på t.ex. kalla kriget kommer 

ha mer information om den tiden än vad en allmän historiebok har, medan efterkrigsboken för-

modligen har knappt något alls om t.ex. andra världskriget. Vissa av de valda läroböckerna har 

en tematisk disposition, men de behandlar fortfarande flera span av historia och inte en specifik 

                                                           
5 Peter Aronsson (2004). Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur AB. s. 20. 
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tids historia. Det finns svenska läroböcker som är enbart tematiska. En komparativ analys av 

temaböcker i sig eller temaböcker gentemot allmänna läroböcker skulle nog bli en intressant 

studie, men har valts bort här. 

      Samtliga läroböcker är gymnasieböcker. Jag har specificerat mig på gymnasieböcker ef-

tersom de är tilltänkta unga vuxna som snart skall ut i vuxenlivet, varför det är viktigt att deras 

historiekunskaper inte är undermåliga. Att blanda högstadieböcker med gymnasieböcker är 

också ett alternativ, men samtidigt har de böckerna olika målgrupper vilket skulle vara ytterli-

gare en aspekt att ha i åtanke under analysen. 

      För det andra förekommer samma författare. Två av de tre läroböckerna från 1960-talet är 

skrivna av Ernst Söderlund och Ivar Seth. Av alla författare som medverkat i de valda läroböck-

erna finns det bara en kvinnlig. Det är inget medvetet val från min sida.  

      För det tredje är det enbart böcker från 1960-, 2000- och 2010-tal som behandlas. Det kan 

undras varför det inte förekommer någon bok från åtminstone 1980 och 1990, och varför är 

1960 inkluderat? Jag har intresserat mig i 1960-tals böcker då andra världskriget är i närtiden. 

Den tidigaste boken är från 1962 och är en andra upplaga, den första utkom 1957. Samtidigt är 

det kalla kriget fullt aktivt i dess samtid. Kubakrisen väntar bakom knuten för 1962-boken. Det 

kan därför bli intressant att se skillnaderna och likheterna som förekommer under tiden då det 

kalla kriget blåser som starkast, och under 2000-talet, när samtiden precis blivit omskakad av 

terroristattacken på World Trade Center. 

      Samtliga läroböckerna jag valt för 2000- och 2010-talet är böcker som har använts för yr-

kesförberedande program i gymnasiet: kurs A för 2000-talet, och den nybildade 50-poängskur-

sen. Anledningen till att dessa kurser prioriterats är just för att de är yrkesförberedande. Det är 

inte tänkt att elever i de programmen skall läsa vidare på universitetsnivå, även om de kan. Det 

samma kan sägas gälla eleverna i 1960-talets Sverige. Bara vissa fick läsa vidare i en högre 

utbildning. Historieundervisningen i gymnasiet kan därför bli dessa elevers sista plats där de 

kommer i nära kontakt med historia. Att undersöka deras läroböcker blir därför viktigt. 

     För det fjärde är det tre bokförlag som förekommer: Bonniers, Liber, och Gleerups. Samtliga 

är välkända bokförlag som har auktoritet i bokförläggarbranschen och deras läroböcker blir 

sannolikt ofta lästa. Därmed är det av vikt att analysera läroböcker vars förlag är tungviktare på 

marknaden. 

      Mitt tillvägagångssätt i denna uppsats har varit en närläsning av läroböcker. För att kunna 

diskutera läroböckernas innehåll har jag redovisat vad som är skrivet i dem. Därmed är en be-

tydande del av analysen ett återberättande av läroböckernas innehåll samt ett återupprepande 
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av händelser. Detta är för att demonstrera vilka händelser som blir återberättade i flera av läro-

böckerna och vilka skillnader det finns i återberättandet. Eftersom ingen av läroböckerna är en 

revidering av den andra kommer samtliga texter te sig annorlunda gentemot varandra. Även om 

två läroböcker delar författare. Ingen människa är en automaton, således är ingen text den-

samma. Det andra skälet till att jag återupprepat händelser är för att synliggöra de händelser 

som inte återupprepas. Alltså vad för historia som har försvunnit. 

    Varje lärobok får först och främst sin innehållsförteckning beskrivning. Jag gjorde det inte 

bara för att redovisa varje boks disposition, men också för att det blir enklare att följa med i 

texten om de relevanta underrubrikerna presenterats. En jämförelse av läroböckernas likheter 

och skillnader förekommer i diskussionsdelen, men enskilda jämförelser förekommer även i 

texten som återberättar läroböckernas innehåll. Jag valde att förhålla mig på det sättet eftersom 

i vissa lägen ansåg jag att det blev effektivast att direkt peka på en skillnad istället för att låta 

det vänta tills slutet av analysen. I diskussionen kommer även tidigare forskning att figurera. 

   

Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats kommer som sagt analysera historieskrivning i svenska läroböcker inom histo-

rieämnet. Det faller sig då naturligt att historiografi blir ett relevant analysverktyg för uppsatsen. 

Historiografi är studerandet av historieskrivning, men kan även omfatta historikers framställ-

ning av ett specifikt ämne, t.ex. politisk historia.6 Historiografi kan också analysera historise-

ring. Det finns också olika genrer i historisering. Flera exempel redovisas i Rolf Torstendahls, 

professor emeritus i historia, bok Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Ekonomisk 

historia, vilket undersöker det ekonomiska perspektivet på det förflutna; socialhistoria, vilket 

fokuserar på folkets historia; genushistoria som kan fokusera på kvinnans roll i historien; poli-

tisk historia som används till att forska om olika politiker och politiska institutioner samt till att 

engagera politiskt intresserade individer.7 Detta är enbart några få exempel på genrer.  

      Michael Stanford skriver i Handbok i historiska studier att en text som använder sig av 

historiografi behandlar historieskrivning. Vidare skriver Stanford att historiografi kan kopplas 

till tre aspekter på historieskrivning: deskriptiva, historiska, och analytiska. Den deskriptiva 

historiografin godtar vad en historiker i allmänhet gör och skildrar de procedurer och metoder 

                                                           
6 John Tosh (2011). Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. s. 80. 
7 Rolf Torstendahl (2017). Den historiografiska revolutionen 1960–1990. Lund: Studentlitteratur AB. s. 137, 

140, 154, 14 & 160. 
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i allmän utbredning. Historiska historiografin kartlägger hur historia skrevs under en viss pe-

riod. Analytisk historiografi angriper de begrepp och filosofiska problem som tillhör historie-

skrivningen. En historiografisk studie kan använda sig av en eller flera av dessa tre aspekter.8 

    Jag översätter dessa aspekter till att den deskriptiva fokuserar på vilka metoder och procedu-

rer som förekommer i historieskrivning utan att direkt kritisera historikerns användande. Alltså 

en beskrivning av hur en historiker skrivit historia utan att problematisera historikern själv. 

Historiska återberättar hur själva historieskrivning företrätt, hur historia blev skriven under t.ex. 

antiken, 40-talets Sverige etc. Analytiska används till att diskutera och problematisera det som 

står i de historiska texterna.  

       Jag kommer främst använda mig av analytisk historiografi, men de andra två aspekterna 

förekommer likväl. Läroböckernas innehåll skall, till viss mån, redovisas i texten, varför de-

skriptiv historiografi förekommer. Innehållet behöver redovisas för att läsaren skall förstå vad 

för text det är jag analyserar och diskuterar. Det blir tämligen svårt att analysera något som inte 

syns. Jag har dock inte kunnat redovisa exakt allt, därav ”till viss mån.” Historisk historiografi 

behövs för att presentera ett perspektiv till varför läroboksförfattaren skrivit på ett visst sätt. 

Historikern Agneta Ney skriver t.ex. i antologin Historikerns hantverk att nationell inriktning 

dominerat historieforskningen i Sverige fram till 1970-tal.9 Därav kan historisk historiografi ge 

en förklaring till varför en lärobok visar en viss inriktning. 

     Eftersom jag inte kunnat redovisa allting som står i läroböckerna finns det således brister i 

min undersökning. Det kan finnas formuleringar i läroböckerna som jag inte tagit upp, men som 

en annan författare hade analyserat. Det är nackdelen med mina analytiska verktyg: användan-

det ter sig annorlunda beroende på vem som använder det. Däremot skulle det bli tämligen svårt 

att angripa läroböckernas texter utan just de här verktygen, eftersom utan dem finns risken att 

jag förbiser de olika sätten som läroböckernas innehåll kan läsas. 

      

Forskningsläget 

Att analysera läroböcker är ingen raritet inom historieämnet. Ett exempel på en nyligen gjord 

studie är Anna Johnsson Harries bok En granskning av läroböcker i samhällskunskap och histo-

ria för åk 7–9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans. I studien granskar Har-

ries läroböcker inom historie- och samhällsämnet som utgivits efter läroplansreformen 2011 

                                                           
8 Michael Stanford (1994). Handbok I historiska studier. Lund: Studentlitteratur AB. s. 11f. 
9 Agneta Ney (2015). ”Historieskrivningens historia” i Berglund, Louise & Ney, Agnetas Historikerns hantverk. 

Lund: Studentlitteratur AB. s. 43. 
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utifrån hur läroböckerna behandlar rasism, främlingsfientlighet, och intolerans. Harries kom-

mer fram till att det inte finns några uttryck för rasism, främlingsfientlighet eller intolerans, men 

att det finns en tendens i läroböckerna att skriva ett ”vi” vilket Harries menar kan exkludera 

elever med utländsk bakgrund.10 Min undersökning har ju inte handlat om själva förintelsen 

eller ett vi och dem-perspektiv. Däremot blir Harries’ resultat av intresse för mig då det kan 

jämföras med hur läroböckerna jag analyserat uttrycker sig om svensk antisemitism och nazi-

sympatier. Alltså huruvida läroböckerna lägger vikt på antidemokratiska tankar i Sverige under 

tidsperioden. 

     Några andra internationella exempel följer här: Stuart Fosters, föreläsare, och Jason 

Nicholls, doktorand, artikel America in World II: An Analysis of History Textbooks From Eng-

land, Japan, Sweden, And the United States är en analys av hur läroböcker från de nämnda 

länderna beskriver USA:s roll i andra världskriget och vad läroböckerna fokuserar på i tidsske-

endet. Artikeln blev publicerad 2005. Analysen ledde till att Fosters och Nicholls kunde fastslå 

att samtliga länder har olika utgångslägen. Vad de kom fram till när det gällde de svenska lär-

oböckerna är att de svenska fokuserar mestadels på kriget i Europa och Nordafrika. De svenska 

läroböckerna lägger också mycket vikt på kriget innan USA anslöt militärt. De japanska läro-

böckerna har däremot mer tyngd på deras egna krig med USA. Författarna kommer fram till att 

samtliga länders läroböcker behandlar historien olika varandra.11 I min uppsats har Stuarts och 

Fosters disposition av deras artikel använts som inspiration till hur jag disponerat min analys. 

Artikelns resultat är som sagt att länderna inte förmedlar samma historia på samma sätt. Det 

blir därför intressant att se om det finns liknande väsentliga skillnader mellan läroböcker som 

är utgivna i samma land.         

    Foster har även skrivit ett kapitel om läroböcker i antologin History Education and the Con-

struction of National Identities. Foster har velat med sin text demonstrera hur läroböcker runt 

om i världen har två typiska drag: de är ofta nationalistiska och de brukar välja den ”bästa 

berättelsen” i sitt narrativ. Foster menar att det har lett till att läroböcker ofta används som 

propaganda för att förstärka nationella identiteter som är ideologiskt konstruerade samt till att 

tillmötesgå samtida sociala och politiska agendor. Det betyder att läroböcker tenderar att pre-

sentera historiskt innehåll som om det vore objektivt och inte oemotsagt. Åsikter tenderar också 

                                                           
10 Johnsson Harries (2016). s. 67. 
11 Stuart Fosters & Jason Nicholls (2005). “America in World War II: An analysis of history textbooks from 

England, Japan, Sweden, and the United States,” i Journal of Curriculum and Supervision Spring Vol. 20 No. 3. 

Alexandria, VA. s. 231f. 
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att presenteras som historisk fakta.12 Fosters text har betydelse för min uppsats eftersom den 

ger mig underlag i hur jag analyserat de utvalda läroböckerna och en möjlig förklaring till varför 

läroboksförfattarna har skrivit som de gjort. Jag har undersökt om det Foster skrivit stämmer 

överens med mitt resultat.  

    Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver historia handlar inte specifikt om 

läroböcker, men i vissa avsnitt figurerar läroböckerna. Till exempel i kapitel 8. Linderborgs 

studie diskuterar ur ett historiografiskt perspektiv hur socialdemokratin i Sverige skildrat sin 

och Sveriges historia under drygt hundra år.13 Jag har inte ämnat använda Linderborgs avhand-

ling i sin helhet, men det finns vissa avsnitt som är relevanta för min undersökning. Specifikt 

kapitlet som behandlar läroböcker där Linderborg kommer fram till att läroböckerna efter 1950-

talet blivit alltmer påverkade av socialdemokratin.14 Detta har använts i min uppsats genom att 

söka notera vissa ideologiska svängningar i läroböckerna.     

    Med det sagt är dessa texter bara exempel på olika tillvägagångssätt och utgångspunkter fors-

kare använt sig av när de analyserat läroböcker. Det är ett välbefolkat forskningsområde inom 

historieforskningen i Sverige liksom internationellt. Jag har valt att presentera just de här tex-

terna eftersom samtliga är skrivna under de senaste tjugo åren. 

Avgränsningar 

I en analys som denna är det viktigt att nämna vad Sverige ”är.” Vad räknas som Sverige? 

Förutom att Sverige kan vara en geografisk aspekt finns det andra aspekter att ha i åtanke. 

Därför kommer jag lägga vikt på ”vad” för Sverige det är som läroböckerna talar om. Är det 

regeringen som beskrivs i ett avsnitt, eller är det civilbefolkningen? ”Sverige” kan innefatta 

båda delarna. Vad som menas med Sverige i läroböckerna är alltså något jag undersöker, men 

för att förenkla läsningen kommer jag, om det inte är tydligt utskrivet, skriva Sverige i generell 

mening. 

    Med det sagt är det omöjligt att berätta exakt allt som är skrivet i en lärobok. I alla fall för en 

C-uppsats. Jag har valt att enbart fokusera på just Sverige i fråga om andra världskriget, och 

kalla kriget. Vissa läroböcker har kapitel avsedda för Sveriges välfärd, och därmed inrikespo-

litik, och jag har noterat det i analysen. Dessa kapitel får inget genomgående återberättande 

såvida inte andra länder är med i textens resonemang. 

                                                           
12 Stuart Foster (2012). ”Re-thinking history textbooks in a globalised world” i Carretero, Mario, Asensio, Mikel 

& Rodríguez-Moneo, Marias History Education and the Construction of National Identities. Charlotte, NC: In-

formation Age Pub. (s. 49–62). 
13 Åsa Linderborg (2001). Socialdemokraterna skriver historia. Stockholm: Atlas. s. 11. 
14 Linderborg (2001). s. 408. 
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2. Bakgrund 

Andra världskriget orsakade stor förödelse i världen och satte sitt fotspår i världshistorien. Näst-

intill alla som gått vanlig svensk undervisning har stiftat bekantskap med kriget. Klas Åmark, 

professor emeritus i historia, skriver i sin bok Att bo granne med ondskan att för Tyskland och 

Adolf Hitler handlade kriget om att utöka Tysklands geografiska område. Detta för att göra 

Tyskland till en världsmakt. Åmark skriver också att det fanns inslag om en intressekamp om 

makten över Europa bland de allierade och axelmakterna.15 Åmark berättar dessutom att synen 

på Sveriges agerande i kriget har lett flera olika studier. Sveriges neutralitet och eftergifter till 

Tyskland är fortfarande frågor som debatteras.16 

    Efter Tysklands kapitulation 1945 beskriver historikern Tony Judt Sovjetunionen som landet 

som tog över där Tyskland slutade. Sovjetunionen ockuperade östeuropeiska länder för union-

ens säkerhet.17 Historikern Ola Wæver beskriver åren 1989–1990 som tiden då östblocket inte 

längre är öst och att västs och östs konflikt förändrades radikalt. Innan 1989 hade Norden åt-

njutit ett större lugn än resten av världen. I och med de förändringar som kom i början av 1990-

talet förändrades Nordens politik.18 Jag har därför valt att avsluta analysdelen som behandlar 

det kalla kriget vid åren 1989–1990. 

 

3. Analys 

Läroböcker utgivna under 1960-talet 

Här studeras läroböckerna som är utgivna på 1960-talet. De är: Allmän Historia för gymnasiet, 

Historia för gymnasiet Årskurs 2 HS och Historia 2 Hum Sh Na. 

 

Läroboken Allmän Historia för gymnasiet 

Undersökningen börjar med den andra utgåvan av Ernst Söderlunds och Ivar Seths lärobok 

Allmän Historia för gymnasiet från 1962. Bokens kapitel är indelade i olika delar. Andra världs-

kriget och kalla kriget ingår i kapitlet ”Nya tiden.”19 Kapitlet börjar på 1500-talet och slutar 

1962, vilket inte är speciellt extraordinärt eftersom boken är som sagt utgiven 1962. Klas Åmark 

                                                           
15 Klas Åmark (2016). Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förin-

telsen. Falun: ScandBook AB. s. 46. 
16 Åmark (2016). s. 16f. 
17 Tony Judt (2005). Postwar: A history of Europe Since 1945. New York: The Penguin Press. s. 167. 
18 Ola Wæver (1992). ”Nordic nostalgia: Northern Europe after the Cold War,” i International Affairs (Royal 

Institute of International Affairs 1944-) vol. 68, No, 1. Oxford: Oxford University Press. s. 78f. 
19 Ernst Söderlund & Ivar Seth (1962). Allmän Historia. Stockholm: Bonniers. s. IV–V. 
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skriver i antologin Historieskrivningen i Sverige att ”nya tiden” användes i äldre historieskriv-

ning för att beteckna perioden mellan 1500-talet och den franska revolutionen. Numera används 

begreppet ”tidigmodern tid” för den tidsperioden.20 Söderlund och Seth har således utökat pe-

rioden en aning. Läroboken har kalla kriget som underrubrik till efterkrigstiden. ”Efterkrigsti-

den” behandlar totalt fyra underrubriker: ”Reformer och återuppbyggnadsarbete,” vilket hand-

lar om rekonstruktionen av vissa stater; ”Koloniernas frigörelse,” som handlar om antikoloni-

alism och avkolonialiseringen i Afrika och Asien; ”Det kalla kriget,” konflikterna som upp-

kommit mellan Öst och Väst; ”Förenta Nationerna,” FN:s grundande och politik.21 

      Sverige figurerar inte i texten om andra världskriget. Den tyska ockupationen av Danmark 

och Norge nämns liksom finska vinterkriget, men det finns ingenting om Sverige.22 

      I efterkrigstiden står det att Sverige är ett av de länder som inte ingår i USA:s militärallians, 

men Söderström och Seth förklarar inte varför Sverige uteblev. Istället skriver författarna att 

länderna ”av olika skäl står utanför allianssystemet.”23 Den andra gången Sverige nämns är när 

Söderlund och Seth räknar upp nationaliteterna på de som dittills varit generalsekreterare i FN.24 

      I Allmän historia för gymnasiet återberättar författarna blott historiska händelser utan att 

ifrågasätta aktörerna som förekommer i historien, eller historien själv. Detta kan ses som att 

författarna gör anspråk på att berätta vad som hänt. Michael Stanford skriver att en förutsättning 

för historisk kunskap är just att historien gör anspråk på att bearbeta det som faktiskt har hänt. 

När det har bevisats att något inte har inträffat i historien avlägsnas det från texter.25 Anled-

ningen till att lärobokens innehåll är enbart återberättande kan således vara för att författarna 

ville skriva om vad de vet och inte ha med några spekulationer. 

       Lärobokens titel kan vara en ledtråd till Sveriges frånvaro. Syftet med Allmän historia för 

gymnasiet kan vara det bokstavliga: att förmedla en allmän historia till gymnasieelever. Förfat-

tarna har därför gjort ett val att enbart fokusera på de allierade och axelmakterna för andra 

världskriget, och öst- och västblocket för kalla kriget. Emellertid är boken utgiven 1962, så för 

det kalla krigets del kan det vara för tidigt att skriva något om Sverige. Agneta Ney skriver i 

boken Historikerns hantverk att under 1900-talet var politisk historia den dominerande inrikt-

ningen. Ney skriver dessutom att nationell inriktning dominerade i Sverige fram tills 1970-

                                                           
20 Klas Åmark (2012). ”Teoriernas intåg i svensk historieforskning” i Artéus, Gunnar & Åmark, Klas’ (red.) 

Historieskrivningen i Sverige. Lund: Studentlitteratur AB. s. 149. 
21 Söderlund & Seth (1962). s. V. 
22 Söderlund & Seth (1962). s. 436–443. 
23 Söderlund & Seth (1962). s. 465 
24 Söderlund & Seth (1962). s. 472. 
25 Stanford (1994). s. 136. 
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talet.26 Trots det finns det som sagt ingenting om Sverige under andra världskriget. Kanske har 

läroboken Sverige i centrum i tidigare kapitel samtidigt som författarna kanske tyckte att Sve-

riges roll i andra världskriget inte var väsentlig för allmän historia i gymnasiet. 

              

Läroboken Historia för Gymnasiet Årskurs 2 HS 

Historia för Gymnasiet Årskurs 2 HS från 1967 är också skriven av Söderlund och Seth. Läro-

boken är tilltänkt att användas i historieundervisning för de samhälls- och naturvetenskapliga 

gymnasieprogrammen i årskurs 2 och 3. Textens innehållsförteckning är snarlik Allmän Histo-

rias. En skillnad är att andra världskriget och efterkrigstiden har egna kapitel istället för att ingå 

i samma. Det kan vara för att läroboken börjar vid slutet av 1700-talet; äldre historia behandlas 

i Historia för Gymnasiet Årskurs 1. De nordiska staterna skildras i en egen underrubrik i ”Andra 

världskriget” och blir även skildrade i ”Efterkrigstiden” under underrubriken ”Reformer och 

återuppbyggnadsarbete.” Precis som i Allmän Historia är kalla kriget en underrubrik till ”Ef-

terkrigstiden.”27 

       Innan Sveriges egna underrubriker behandlas nämns landet en gång. Under Finlands un-

derrubrik står det att den svenska samlingsregeringen bildades i och med det finska vinterkrigets 

utbrott.28  

    I Sveriges underrubriker skildras samlingsregeringen ledd av statsminister Per Albin Hans-

son. Rent generellt kan det sägas att Söderström och Seth fokuserar på att beskriva det politiska 

läget i Sverige och de sociala utmaningarna som kom i och med andra världskriget. Sverige 

beskrivs som ett isolerat land som kompromissade med Tyskland för att behålla sin neutralitet, 

varför Sverige vid flertalet gånger lät Tyskland färdas igenom de svenska gränserna.29 

      I en kort mening nämns det att fanns vissa minoritetsgrupper som hyste anti-demokratiska 

åsikter i Sverige, men att de inte torde ha påverkat regeringens och riksdagens arbete särskilt.30 

Söderlund och Seth gör här ett ställningstagande med ordvalen ”torde” och ”särskilt.” ”Torde” 

är spekulativt och ”särskilt” är ett slags mätning av hur mycket påverkan åsikterna kan ha haft 

på arbetet. Eftersom författarna kallar grupperna med antisemitiska och nazisympatiska åsikter 

för vissa minoritetsgrupper bagatelliseras dessa åsikter i texten.  

                                                           
26 Ney (2015). s. 43.  
27 Ernst Söderlund & Ivar Seth (1967). Historia för gymnasiet årskurs 2 HS. Stockholm: Bonniers. s. V–VI. 
28 Söderlund & Seth (1967). s. 220. 
29 Söderlund & Seth (1967). s. 222f. 
30 Söderlund & Seth (1967). s. 222f. 
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   Sverige, skriver Söderlund och Seth, började efter att Tyskland engagerat sig alltmer i att 

invadera Sovjetunionen, och efter att det svenska försvaret stärkts, stå upp mot Tyskland.31 

Detta kan läsas som att Sverige hela tiden bidat sin tid för att bekämpa Tyskland.                      

   Det läroboken lägger mest vikt på när det kommer till Sverige under andra världskriget är den 

svenska försörjningspolitiken. Författarna går igenom resursbristen och dåliga skördar i Sverige 

samt export och import. Vidare behandlar författarna hur Sverige löste resursbristen och avslu-

tar med att fastställa att det inte fanns någon utbredd nöd i landet under andra världskriget.32 

Kapitlet avslutas med att inkludera mängden flyktingar och deras nationaliteter som kom till 

Sverige under krigets sista år.33 

   Läroboken skildrar Sveriges politiska liv under efterkrigstiden, t.ex. vilket parti som var 

störst, vilka partier som regerade, och vilka överenskommelser och motsättningar som kom till. 

Välfärden och skolreformer nämns också.34  

   Kongokrisen 1960 är en av få gånger som Sverige nämns i kalla krigets del. Där använder 

Söderlund och Seth Sverige som exempel på länder utanför väst- och östblocken som erbjöd 

FN trupper. Dessutom nämns det att det var i och med denna FN-aktion som Dag Hammarskjöld 

omkom, 1961.35 

     Historia för gymnasiet Årskurs 2 HS har tämligen mer information än Allmän historia om 

Sverige. Det kan vara för att den är tillägnad årskurs 2 och 3. Eller för att läroboken utgavs fem 

år senare. Söderström och Seth har återigen en återberättande text utan vidare problematisering. 

Historien har hänt och det är så här det hände. Däremot fanns det ett ställningstagande i texten. 

Författarna tror att de anti-demokratiska grupperna inte påverkade riksdagens och regeringens 

arbete. Grupperna var dessutom en minoritet. 

   

Läroboken Historia 2 Hum Sh Na och andra världskriget 

Historia 2 Hum Sh Na från 1967 är skriven av fil.lic. Ragnar Matsson, under medverkan av 

lektor Torsten Burgman, rektor Allan Degerman, fil.lic. Bo Gustafsson, rektor Herbert Lager-

ström, adjunkt Lennart Berggren och fil.kand. Sven Svensson. Det är preciserat på första sidan 

att läroboken kommer att behandla tiden efter 1789. Anledningen förklaras i förordet. Matsson 

skriver att undervisningen i historia ändrar karaktär från årskurs 2 och framåt. Matsson refererar 

                                                           
31 Söderlund & Seth (1967). s. 222. 
32 Söderlund & Seth (1967). s. 223f. 
33 Söderlund & Seth (1967). s. 224ff. 
34 Söderlund & Seth (1967). s. 246f. 
35 Söderlund & Seth (1967). s. 262. 
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till läroplanen som ger i uppgift till årskurs 1 att enbart behandla fyra epoker: medeltiden, re-

nässansen, enväldet och upplysningen.36 Läroplanen i fråga är Lgy 65. 

    Historia 2 har disponerat de två världskrigen i samma kapitel med rubrikstiteln ”De två 

världskrigens epok,” vilken är skriven av Allan Degerman. Därefter kommer det sista kapitlet, 

också det skrivet av Degerman, ”Tiden efter 1945.” Det kalla kriget är enbart en del av ”De 

första efterkrigsåren,” kapitlets första underrubrik, och har två sidors omfång.37 Till skillnad 

från Historia för gymnasiet årskurs 2 HS finns det ingen uttalad del för Sverige, men Sverige 

förekommer. 

     I underrubriken ”Finland, Danmark och Norge” nämns Sverige flertalet gånger. Degerman 

berättar att vid andra världskrigets utbrott hade statsminister Hansson påstått att den svenska 

beredskapen var god. Trots Hanssons uttalande fanns det stora brister när det kom till vapen 

och manskap i landet, vilket ledde till att riksdagen 1939 beviljade försvarsanslag.38 Kort sagt 

beskriver Degerman Sveriges politiska affärer under kriget och ger förklaringar till varför vissa 

beslut togs. Han kommenterar också statsministerns uttalande.  

      Degerman skriver att Sveriges regering förklarade sig neutrala och utfärdade flera export-

förbud för att försvara den inhemska försörjningen. Landet beslöt dock att tillåta järnmalmsex-

porten till Tyskland för att undvika tyska repressalier och för att importera kol och koks. Där-

efter står det att exporten till Tyskland föregick från 1938 till 1944.39 Degerman hymlar alltså 

inte om handeln mellan Sverige och Tyskland. Däremot finns formuleringen ”för att undgå 

tyska motåtgärder […] medgav regeringen emellertid att den stora järnmalmsexporten till Tysk-

land fick fortgå.”40 Det antyder på att Sveriges regering var illa tvunget att ha en handel med 

Tyskland av ekonomiska och försvarspolitiska skäl.  

     När Sovjetunionen angrep Finland förklarade Sverige sig inte neutrala. I läroboken står det 

att 13 december bildades en samlingsregering, och därefter räknas det upp vilka partier det var 

som inkluderades, och att kommunisterna exkluderades. Statsminister Hansson skall då ha ut-

lovat ”humanitär och materiell hjälp så långt det är oss möjligt” till Finland.41 Därefter beskriver 

Degerman hur insamlingar gjordes i Sverige, att krigsflyktingar som finska barn togs om hand 

i svenska hem, utrustning från svenska staten skickades, och västmakterna fick tillstånd att föra 

                                                           
36 Ragnar Matsson (1967). Historia 2 Hum Sh Na. Stockholm: Liber. s. 5. 
37 Matsson (1967). s. 8f. 
38 Allan Degerman (1967). Historia 2 Hum Sh Na. Stockholm: Liber. s. 262. 
39 Degerman (1967). s. 262. 
40 Degerman (1967). s. 262. 
41 Degerman (1967). s. 262f. 
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över krigsmaterial till Finland genom svenskt område. Dessutom nämns det att 9000 svenskar 

anmälde sig frivilliga till att delta vid fronten mot de ryska trupperna.42 

     Degerman fortsätter att berätta mer djupgående än de andra 1960-tals läroböckerna om Sve-

riges inblandning. Regeringen avvisade både en inhemsk opinion som tyckte att Sverige skulle 

officiellt delta i kriget, och ett finskt krav att fler frivilliga trupper som skulle överföras från 

Sverige. Dessutom avvisade den svenska regeringen att tillåta brittiska och franska hjälptrupper 

att få marschera genom Sverige. Anledningen till varför dessa beslut togs av regeringen var, 

enligt läroboken, ett antagande att bifall skulle leda till tyska och ryska repressalier, samt ansåg 

regeringen att hjälpstyrkan inte var tillräcklig till att stoppa Sovjetunionens trupper. Degerman 

avslutar med att skriva att det, genom svensk förmedling, förhandlats fram ett stopp på kriget.43 

    I läroboken berättas det att den svenska regeringen var medvetna om det kommande tyska 

anfallet på Danmark och Norge. Degerman förklarat att regeringen inte agerade eftersom den 

tyska regeringen tvingade den svenska att inte föra någon allmän mobilisering. En annan an-

ledning som ges till att Sverige inte avvisade de tyska påtryckningarna är att Tyskland hade inte 

dittills mött några större nederlag. En progression av tyska krav under 1940-talet beskrivs som 

ytterligare en anledning till att Sverige inte kunde hjälpa Norge, utan i stället tillät tyska trupper 

transporteras till Norge över Sverige. Texten som följer därefter berättar att en anti-nazistisk 

opinion uppkom inom svenska tidningar och politiska grupper, men att de, p.g.a. tyska påtryck-

ningar på Sveriges regering, mötte censur. Detta upphävdes 1943.44 

      Efter Frankrikes kapitulation står det i läroboken att tyskvänlig propaganda intensifierades 

i framförallt de neutrala länderna. Sverige nämns inte vid namn, men det kan antas att det fort-

farande räknas som neutralt. Dessutom användes Sverige av den tyska regeringen till att utföra 

diplomatiska handlingar för att få Storbritannien till ett erkännande av tysk seger och ett slut på 

kriget.45 

      När kriget mellan Sovjetunionen och Tyskland bröt ut krävde den tyska regeringen den 

svenska att tillåta fri genomfart från Norge till Finland. Här berättar läroboken att det förekom 

allvarliga meningsskiljaktigheter i regeringen liksom riksdagen. Fyra socialdemokratiska stats-

råd argumenterade för avslag och hade medhåll från de flesta av sina partikamrater samt inom 

Folkpartiet. De tyska kraven godkändes dock av majoriteten efter att den dåvarande kungen, 

Gustav V, uttalat sig på ett sätt som tolkades som ett hot att abdikera. Läroboken nämner att 

                                                           
42 Degerman (1967). s. 263. 
43 Degerman (1967). s. 263. 
44 Degerman (1967). s. 264f. 
45 Degerman (1967). s. 266. 
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vissa krav inte godkändes och ger kravet på vinterutrustning till den tyska armén som ett exem-

pel, men varför det avslogs av regeringen berättas inte. Hur kung Gustav V uttalat sig framgår 

inte heller.46 

      Läroboken berättar att de tyska motgångarna 1943 medförde förändringar i Sverige. Åsikter 

ändrades, t.ex. nazisympatiserande åsikter. Detta skall ha bidragit till att Tyskland intensifierade 

sina framryckningar i Danmark och Norge.47 

      I augusti 1943 inleddes en aktion mot Danmarks judiska befolkning. Med hjälp av den 

danska motståndsrörelsen kunde Sverige skydda runt 18 000 flyktingar. Läroboken nämner 

också att flyktingströmmen från Norge till Sverige ökade kraftigt, och att 1943 utbildades 

norska och danska polistrupper i Sverige. Vidare berättar läroboken att det var genom påtryck-

ningar från de allierade och den svenska opinionen som Sveriges regering till slut 29 juni 1943 

uppsade avtal med Tyskland.48 

      Under andra världskrigets slutskede nämner läroboken att Finland, med hjälp av svensk 

medling, fått till vapenstillestånd 1944. Läroboken berättar att 55 000 flyktingar från Finland 

och 30 000 från de baltiska staterna flydde till Sverige från Sovjetunionen. Till sist berättar 

läroboken att det befarades under krigets sista veckor att Sverige skulle bli attackerat av de 

tyska trupperna stationerade i Norge och Danmark samt att trupperna skulle hålla en förstörel-

seaktion på norskt och danskt territorium. Därför begärde den norska regeringen att Sverige 

skulle mobilisera för att kunna ingripa i slutstriden. Detta avslog den svenska regeringen, men 

lovade att inte vara passiv ifall Norge och Danmark skulle utsättas för plundring.49 

Läroboken Historia 2 Hum Sh Na och kalla kriget   

Inledningen till ”Tiden efter 1945” nämner att ”Sverige har fått känning på problem i samband 

med en omfattande invandring av människor av annan nationalitet, med annat språk och andra 

vanor.” Detta nämns i samma veva som texten uppmärksammar att rasismen inte försvunnit i 

världen med nazismen.50 Sverige nämns några gånger till under denna tidsperiod. 

    Degerman berättar att Sverige bjöds in till Nato-samarbetet av USA. Våren 1948 föreslog 

den svenska regeringen till den norska och danska att de tre länderna i stället skulle bilda ett 

skandinaviskt försvarsförbund, men förhandlingarna misslyckades eftersom Norge krävde att 

                                                           
46 Degerman (1967). s. 269. 
47 Degerman (1967). s. 272. 
48 Degerman (1967). s. 272. 
49 Degerman (1967). s. 276. 
50 Degerman (1967). s. 279. 
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förbundet skulle anknyta till västmakterna medan Sverige insisterade att förbundet skulle vara 

helt oberoende.51 

     Sveriges medlemskap i Europarådet och EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen) 

nämns. Texten berättar dessutom genomgripande om Sveriges handelspolitik under 1950- och 

1960-talet.52 

     Greve Folke Bernadottes delaktighet som FN:s utsedde medlare i Israelkrisen 1949 och mor-

det på honom nämns i läroboken.53 Läroboken berättar också om Dag Hammarskjöld som FN:s 

generalsekreterare, de politiska turerna som hände under Kongokrisen, samt att Sverige ingick 

i den första utsända FN-truppen.54 Detta är intressant eftersom Raoul Wallenberg inte nämndes 

över huvud taget i delen om andra världskriget, vilken innehöll mycket mer information om 

Sverige än i delen om efterkrigstiden. Om författaren vill belysa enskilda svenskar som agerat 

internationellt blir det underligt att Wallenberg inte figurerar i texten. 

      Avslutningsvis berättar läroboken om hur mycket Sverige bistod FN med.55 Läroboken har 

alltså under båda kapitlen haft ett fokus på Sverige när det kommer till handel liksom politik.  

      De tre läroböckerna från 1960-talet som analyserats är alla berättande. Texten är formad 

utifrån att den berättar en oavbruten berättelse till en lyssnare, i det här fallet eleven. Det före-

kommer inte några kritiska resonemang i läroböckerna, utan det som är skrivit är så som histo-

rien hände. 

      Historia 2 Hum Sh Na berättar betydligt mer om Sverige än de andra två läroböckerna, trots 

att det inte har någon bestämd del där Sverige behandlas. Det är den enda läroboken som berät-

tar om Hammarskjölds arbete, och om svensk politik i generell mening. Censuren på svenska 

medier förekommer också enbart i Historia 2 Hum Sh Na. I de andra två böckerna saknas det 

att svenska frivilliga gick med i det finska vinterkriget, att det fanns en opinion mot Tyskland 

och nazismen, och hur och varför den svenska regeringen arbetade som den gjorde. Turerna 

Sverige hade med Tyskland förminskas i samtliga böcker. De två från 1967 menar att Sverige 

var tvingat till det, och Allmän Historia nämner inte Sverige över huvud taget. Raoul Wallen-

berg saknas också i samtliga böcker. 

     Även avsnitten om det kalla kriget är Historia 2 Hum Sh Na mer genomgripande. Läroboken 

berättar varför Sverige inte gick med i Nato, medan Allmän historia för gymnasiet enbart be-

rättar att Sverige uteblev. Historia 2 HS nämner det inte över huvud taget.  

                                                           
51 Degerman (1967). s. 293. 
52 Degerman (1967). s. 317f. 
53 Degerman (1967). s. 305 
54 Degerman (1967). s. 321f. 
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     Varför Historia 2 Hum Sh Na har mer information kan vara för att det är flera författare som 

arbetat med läroboken. Arbetsbördan bör ha varit mindre. Eller så har Degerman en annan åsikt 

om vad som är relevant att nämna i historien än Söderlund och Seth. Dessutom är läroboken 

utgiven av ett annat bokförlag än de två andra. 

  

Läroböcker utgivna under 2000-talet 

Vi lämnar 1960-talet och äntrar det nya milleniet. Epos: För gymnasieskolan kurs A och B 

utgavs 2003 och svarar till läroplanen från 1994. Författarna till denna lärobok är Robert Sand-

berg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. I Epos’ förord förklarar förfat-

tarna att de sökt fokusera på det de anser vara viktigt, vilket de berättar är mindre om krig och 

mer om människor i historien. Författarna nämner att de också sökt betona Norden och Sverige 

i synnerhet.56 Andra världskriget delar kapitel med det första världskriget. Kapitlet heter 

”Världskrigens tid 1914–1945” och det andra världskriget är den sista underrubriken av fyra 

som innefattar kapitlet.57 Molin har ansvarat över det andra världskriget. 

     Flera kapitel i Epos behandlar tiden efter andra världskriget. Kapitlen i fråga heter ”En 

mångtydig värld (1945–1965),” ”Kriser och omprövningar (1965–)” och ”En ny världsord-

ning.” Kalla kriget benämns i två underrubriker. ”Kallt krig” som inkluderas i första kapitlet 

om efterkrigstiden och ”Kalla kriget avtar, blossar upp och tar slut” som finnes i det efterföl-

jande kapitlet.58 Molin har ansvarat för allt förutom de avsnitt som behandlar kvinnofrågor och 

familjepolitik, som Ohlander ansvarat över. 

 

Läroboken Epos: För gymnasieskolan kurs A och B och andra världskriget 

Redan i ingressen till andra världskrigets del nämns Sverige. Molin berättar att Sverige var ett 

av få länder som klarade sig undan krig och ockupation.59 

      Efter att andra världskrigets inledning avhandlats behandlar texten det finska vinterkriget. 

Sverige nämns inte i brödtexten. Däremot används en affisch med texten ”Finlands sak är vår” 

som bild. Under affischen berättar Molin att det fanns stor sympati för Finland i Sverige. Tex-

tens innehåll är snarlik det som nämns i Historia 2 Hum Sh Na. Skillnaden är att den tidigare 

läroboken tar upp fler händelser än Epos. Samlingsregeringens arbete nämns inte. Att mindre 

information finns i Epos är förmodligen för att händelsen har mindre omfång än i den tidigare 

                                                           
56 Robert Sandberg (2003). Epos för gymnasieskolans kurs A och B. Stockholm: Liber. s. I. 
57 Sandberg (2003). s. VII. 
58 Sandberg (2003). s. VII–VIII. 
59 Karl Molin (2003). Epos för gymnasieskolans kurs A och B. Stockholm: Liber. s. 478. 
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läroboken. En mindre skillnad är att i Historia 2 Hum Sh Na står det att Sverige bidrog med 

9000 frivilliga, medan i Epos står det 8500.60 

     När Norges och Danmarks sista år i ockupation behandlas återkommer Sverige i texten. Där 

står det kortfattat att Danmark kunde skicka flyktingar, över 6000, till svenskt område, samt att 

flyktingar från Norge blev utbildade i Sverige till att ingå i en polistrupp. Dessutom berättar 

Molin att det var danskar och norrmän, i det senare fallet hjemmefronten,61 som hjälpte flyk-

tingarna till svenskt område.62 Sverige beskrivs alltså förhållandevist passivt i och med att lan-

det enbart tar emot och inte via egen maskin hjälper flyktingar, till skillnad från 1967-böckerna 

som beskriver Sverige som en aktiv aktör i frågan. 

     I slutet av kapitlet finns två underrubriker som fokuserar enbart på Sverige: ”Sverige i be-

redskap” och sedan ”Neutralitet med förhinder.” Texten börjar med att citera statsminister 

Hanssons tal från augusti 1939 där statsministern uttalade att Sveriges beredskap var god. Där-

efter tar Molin ställning. Det var knappast sant, skriver han, om landets militära försvar hålls i 

åtanke och förklarar varför. Det hade förekommit en viss upprustning innan krigets utbrott, men 

en av regeringens huvuduppgifter blev att stärka försvaret så snabbt som möjligt. Därefter be-

skrivs den politiska enigheten som rådde i svensk politik under andra världskriget. Sverige be-

hövde uppträda med en enad röst inför omvärlden för att kunna bevara sin frihet och fred. Det 

står att samlingsregeringen, ledd av statsminister Hansson, bildades 30 november 1939 och 

upphörde sommaren 1945. Texten avslutas med att nämna att Sveriges utrikesminister var yr-

kesdiplomaten Christian Günther. Vem Günther var eller varför han tillsattes ministerposten 

framgår inte.63 

       I ”Neutralitet med förhinder” berättar Molin att samlingsregeringens huvuduppgift var att 

bevara Sveriges fred och självständighet, och det var genom neutralitet som det skulle bli möj-

ligt. Därefter förklarar Molin att trots det förde inte regeringen neutralitetspolitik. Tiden 1940–

1941 kallas för ”den mörka tiden.” På grund av tyskt tryck tvangs den svenska regering ge 

Tyskland eftergifter. Molin menar att därmed bröt regeringen mot neutralitetsreglerna. Texten 

beskriver att det tog många diskussioner i regeringen innan det bestämdes i juni 1940 att låta 

tyska soldater åka igenom landet till Norge och tillbaka. I och med Tysklands angrepp på Sov-

jetunionen beslöt den svenska regeringen under midsommaren 1941, även då efter diskussion, 

att tillåta Tysklands krav att få föra en division från Norge till Sovjetunionen. Texten avslutas 

                                                           
60 Molin (2003). s. 480. 
61 Hjemmefronten var Norges motståndsrörelse mot den tyska ockupationsmakten (Molin, (2003). s. 493). 
62 Molin (2003). s. 492f. 
63 Molin (2003). s. 493. 
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med att påpeka att Sverige även sa nej till vissa tyska krav. Exemplen som ges är då tyskarna 

ville transportera vapen till Norge 1940, och då tyskarna vill föra in fler trupper till Sovjetun-

ionen sensommaren 1941.64 

      Under ”Neutralitet med förhinder” finns en faktaruta med rubriken ”Hot mot tryckfriheten.” 

Där berättar texten att den svenska regeringen räddes tyska repressalier och därför, på eget be-

våg, valde att begränsa tryckfriheten för öppet antinazistiska artiklar.65 Detta är i kontrast till 

informationen i Historia 2 Hum Sh Na. Där var det Tyskland som krävde att regeringen censu-

rerade media. 

       I kapitlets sammanfattning står det avslutningsvis att Sverige lyckades behålla sin fred un-

der kriget, men bara genom att gå med på eftergifter som strider mot neutraliteten.66 

Läroboken Epos: För gymnasieskolan kurs A och B och kalla kriget  

Sverige räknas upp som ett av de sju länder som anslöt sig till Storbritanniens frihandelsavtal, 

EFTA, vilket slöts i Stockholm i juli 1959. Texten berättar att Sverige, Storbritannien, och de 

andra länderna som ingick i avtalet, hade ställt sig utanför EEC-medlemskap (European Eco-

nomic Cooperation), men det förklaras inte varför något av de sju länderna avstod medlem-

skapet.67 

       Läroboken berättar i ”Kallt krig” att under den första tiden efter andra världskriget fanns 

det en förhoppning i de nordiska länderna att de skulle kunna fungera som brobyggare mellan 

USA och Sovjetunionen. Texten fortsätter med att berätta att våren 1948 hölls debatter om nor-

den skulle gå med i västblocket eller hålla kvar på sin neutralitet. Till skillnad från Historia 2 

Hum Sh Na skriver inte Molin vilket land det var som initierade debatterna. Däremot kallas 

försvarsunionen orealistisk. Norges relation till England och USA hade förstärkts under andra 

världskriget och många norrmän ansåg det otänkbart att inte ingå i västblocket, medan den 

svenska regeringen var det lika otänkbart att överge neutralitetspolitiken som hållit landet ut-

anför krig. Därmed splittrades Norden. Läroboken berättar att ett annat skäl till att Sverige valde 

att inte ingå i Nato var å Finlands vägnar. Sveriges utrikespolitik antog att ett svenskt medlem-

skap skulle åstadkomma ett större tryck på Finland från Sovjetunionen.68 Alltså har Epos mer 

information om anledningarna bakom Norges och Sveriges val än Historia 2 Hum Sh Na. Där-

emot finns det en värdering i Molins språk som inte förekommer i den tidigare läroboken. I 
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66 Molin (2003). s. 494. 
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Epos beskrivs försvarsunionen som orealistisk medan den tidigare berättar om försvarsunionen 

som en möjlighet. 

    Därefter har läroboken en underrubrik om välfärden i västvärlden. Läroboken berättar om 

hur Sveriges välfärd byggdes upp efter kriget, och den svenska succén förklaras med att Sverige 

var under den här perioden Europas rikaste land.69 Läroboken har synnerligen mer fokus på 

svensk nationell politik än Sveriges roll och opinion till internationella händelser. Kongokrisen 

nämns inte över huvud taget, och därmed försvinner informationen om Sveriges inblandning 

och Dag Hammarskjölds diplomatiska arbete i texten. 

    Nästa gång Sverige träder in i det internationella sammanhanget är under Vietnamkriget. 

Texten beskriver kortfattat att statsminister Olof Palme ansågs internationellt vara en av USA:s 

största kritiker, och att motståndet mot Vietnamkriget var omfattande i Sverige. Motståndet 

beskrivs som en viktig, symbolisk fråga för 1960- och 1970-talets radikala debatt, men texten 

berättar inte något mer om debatten eller varför den var radikal.70 I en senare faktaruta går dock 

Molin in mer detaljrikt om statsminister Palmes regeringstid och gärning. Texten använder 

statsminister Palmes reaktion på USA:s bombning av Nordvietnam 1972 och beskrivning av 

stalinisterna i Tjeckoslovakiens regering 1968 som exempel på hans retorik. Dessutom nämns 

det att statsminister Palme var engagerad i tredje världens frigörelse.71 

   Det sista som nämns om Sverige som är relevant till det kalla kriget är texten till ett infogat 

fotografi på soldater i Chile 1973, taget av svensk-argentinske Leonardo Henricksen. Molin 

berättar om Henricksens öde. Han blev skjuten till döds direkt efter att ha tagit bilden, men vad 

det var för konflikt eller hur Sverige reagerade över fotografens död framgår inte.72 

   Texten ger mer fokus, när det gäller Sverige, på den svenska partipolitiken och den svenska 

ekonomiska politiken. Sveriges olika regeringsskiften samt den inhemska krispolitiken som 

uppstod under 1970-talets oljekris gås igenom.73 Därmed finns det inte speciellt mycket om 

Sverige i den internationella sfären under det kalla kriget. Mestadels behandlar läroboken Sve-

riges inrikespolitik och reformutveckling. 

   I Epos: För gymnasieskolans kurs A och B beskrivs det att Sverige egentligen inte förde ne-

utralitetspolitik under andra världskriget. Molin nämner att regeringen diskuterade vissa tyska 

eftergifter, men går inte närmare in på vilka eftergifter det var som diskuterades. Molin gör 

även värderingar. Han kommenterar statsminister Hanssons tal direkt efter att statsministern 
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71 Molin (2003). s. 561. 
72 Molin (2003). s. 564. 
73 Molin (2003). s. 560f. 



 

23 
 

citerats. Dessutom kallar Molin den diskuterade nordiska försvarsunionen för orealistisk. Det 

går att notera att Epos är tämligen mer kritisk till Sveriges roll i andra världskriget än de tidigare 

läroböckerna genom att just påpeka att Sverige bröt mot neutralitetsprinciperna. Dessutom 

skildras Sverige mer passivt i Epos i mottagningen av danska och norska flyktingar. Liksom 

tidigare läroböcker finns ett fokus på välfärden och inrikes politik. När det kommer till inter-

nationella aktioner under kalla kriget nämns inte Kongokrisen, som figurerat i de tidigare läro-

böckerna. Inför Nato-diskussionerna beskriver Molin att det fanns ett delat önskemål i de nor-

diska länderna att fungera som brobyggare mellan öst och väst. Epos berättar kortfattat om 

Sveriges kritik mot Vietnamkriget, men fokuseringen ligger mer på statsminister Palme än det 

folkliga motståndet. 

 

Läroboken Perspektiv på historien 50p och andra världskriget                                          

Perspektiv på historien 50p utgavs 2010 och är skriven av Hans Nyström, Lars Nyström, och 

Örjan Nyström. Läroboken är framtagen till 50-poängskursen i historia.74 Hans Nyström är lä-

rare, Lars Nyström är historiker och Örjan Nyström är en skribent som medverkat i historiska 

faktaböcker. 

      ”Från krig till krig” är kapitlet som behandlar andra världskriget. Liksom i de tidigare läro-

böckerna delar världskrigen kapitel. Kapitlets disposition är upplagt relativt kronologiskt. Först 

är det underrubriker om de båda krigen och förintelsen för sig, och därefter kommer underru-

briken ”Sverige under mellankrigstiden” som följs av ”Norden under andra världskriget.” Där-

efter kommer kapitlet ”Efterkrigstiden” med kalla kriget som underrubrik.75 

      Det är först i ”Norden under andra världskriget” som Sverige figurerar. Vad som inleder 

texten är en öppen fråga. ”Hur ska ett litet land uppträda när världens öde avgörs av en handfull 

stridande stormakter?”76 Författarna påstår att politikerna i de nordiska länderna ställde sig den 

frågan under andra världskriget. De fortsätter att berätta att hösten 1939, efter krigets utbrott, 

sammanslöts Sveriges, Danmarks och Norges kungar samt Finlands president i Stockholm. 

Från slottets balkong vinkade de till den demonstrerande folkmassan. Detta för att visa på en-

het.77 Att kapitlet inleds med en fråga är annorlunda de tidigare böckerna. Förut har historiebe-

rättandet haft sin gång utan någon frågeställning. Oavsett om frågan ställdes av de nordiska 
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ledarna eller inte blir det en fråga som eleven möter och kanske kommer att ha i åtanke när 

underrubriken behandlas.   

      Av de nordiska länderna behandlas Sverige sist med tre underrubriker: ”Sveriges neutrali-

tet,” ”Anpassning eller motstånd?” och ”Avspärrning och ranson.” Texten om Sverige inleds 

med att berätta om samlingsregeringen som bildades 1939 under statsminister Hanssons ledning 

med snarlik information som tidigare läroböcker. Efter att samlingsregeringens syfte och Sve-

riges neutralitet behandlas skriver författarna att om man granskar händelseförloppet upptäcker 

man att regeringen inte alltid följde de principer som neutraliteten medför.78 Vem eller vilka 

som författarna menar när de skriver man är oklart, men eftersom elever är textens tänkta läsare 

kan det antas att det är eleverna som åsyftas. Något annat som går att notera är att det inte är 

Sverige per se som bryter mot neutralitetspolitiken i texten, utan den svenska regeringen. 

      När det kommer till vinterkriget berättar texten att Sverige tog öppet ställning mot Sov-

jetunionen, vilket är något mer kraftfullt uttryckt än tidigare böcker. Annars behandlar böckerna 

samma angelägenheter. Författarna förklarar dock det egentliga skälet till Storbritannien och 

Frankrike krävde att få föra över trupper till Finland genom Sverige. Det var för att beslagta 

järnmalmsgruvorna i Norrbotten. De allierade hade protesterat starkt mot den svenska malmex-

porten till Tyskland.79 

      Vidare beskriver författarna Sverige som en isolerad ö efter Danmark och Norge blivit ock-

uperade och Tyskland angripit Sovjetunionen. Sverige blev därför helt sluten till den tyska 

maktsfären och därmed tvangs regeringen till att göra eftergifter till Tyskland. Permittentrafi-

ken nämns, liksom den 15 000 starka divisionen Tyskland ville föra över till fronten i Finland. 

Det sistnämnda, berättar texten, diskuterades i hemlighet av regeringen och riksdagspartierna. 

Till slut tilläts tyskarna att passera svenskt område, vilket var, enligt författarna, ett klart steg 

från neutraliteten.80 

       Avslutningsvis berättar texten om inskränkningarna på tryckfriheten i Sverige. Dessa var 

p.g.a. tyska påtryckningar. För att undvika protester från tyskt håll kontrollerade svenska staten 

bokutgivning och vad som visades på teater och biografer. De tidningar som riktade stark kritik 

mot nazismen censurerades eller distribuerades inte av Postverket. Dessutom samarbetade tysk 

och svensk säkerhetspolis. Ett exempel författarna ger är utbytet av uppgifter om nazistiska 

motståndare som vistades i Sverige.81  
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     ”Anpassning eller motstånd?” inleds med att texten berättar att eftergifterna till Nazityskland 

har i efterhand diskuterats i Sverige. Texten frågar öppet ”varför handlade myndigheterna som 

de gjorde?”82 Därefter beskrivs olika åsikter som fanns i landet. Det står att regeringen säkert 

ville till varje pris hålla Sverige utanför kriget, och att regeringen inte vågade säga nej till Tysk-

land p.g.a. rädsla för ett tyskt angrepp. Därefter frågar texten hur långt man kan gå i anpassning 

innan man sviker sitt moraliska ansvar, och om det militära hotet verkligen var så stort. Texten 

kommer till slutsatsen att så länge järnmalmsexporten till Tyskland fortsatt hade nog inte Tysk-

land angripit Sverige eftersom i sådana fall skulle de alliera kunna bomba de svenska gru-

vorna.83 Här har författarna tagit ställning men genom användandet av nog är påståendet något 

som är sannolikt och därför inte fastställt. Man kan åsyfta den svenska regeringen då den dis-

kuteras i texten innan frågorna ställs, men elever eller människor i allmänhet kan också räknas 

in i man eftersom det är ett pronomen som inte har någon tydlig agent. 

       Även de olika åsikterna om Tyskland nämns i texten. Vissa beslutsfattare föreställde att 

Tyskland skulle förlora kriget till slut och ville vinna tid, medan andra politiker, speciellt vid 

tiden 1940–1942, var säkra på tysk vinst och manade på att Sverige skulle ställa sig in hos 

Tyskland. Texten nämner att det fanns konservativa kretsar som var positiva till Tysklands 

antikommunism och att många högt stående i militären ville att Sveriges militär skulle delta i 

angreppet mot Sovjetunionen sommaren 1941. Det vann dock inget stöd i regeringen.84 Vad 

författarna gör här är att redovisa för läsarna de olika åsikterna och uppfattningarna som rådde 

i svensk politik. Michael Stanford skriver att dagens människor kan se dåtiden som sluten, att 

det är bara ett händelseförlopp. Stanford menar att det är enkelt att glömma att för dåtidens 

människor var framtiden lika oviss som den är för oss idag.85 Författarna visar här i texten just 

hur olika uppfattningar dåtidens människor hade. Det är något som inte förekommer i de tidi-

gare läroböckerna.  

      Ett fotografi på en bokaffärs skyltning 1941. På skyltningen står det ”judar och halvjudar 

äga icke tillträde.” Texten bredvid fotografiet förklarar att antisemitismen hade en utbredning i 

Sverige under början av 1900-talet. När Tyskland 1941 var som mäktigast var det många som 

ville ansluta till Adolf Hitlers regim.86 Detta är i kontrast med Historia 2 Hum Sh Na som det 

bekant stod att de anti-demokratiska krafterna var för små för att ha betydelse. 
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      Till sist påpekar texten att det svenska stödet till de allierade efter att slaget vid Stalingrad 

och USA:s intåg i kriget, t.ex. att Sverige utbildade stora förband av danskar och norrmän, var 

också ett steg ifrån neutraliteten.87 

       I ”Avspärrning och ransonering” beskriver texten hur Sverige inrikes påverkades av kriget. 

Mer än 13 000 svenskar omkom till sjöss p.g.a. minfälten som var utplacerade. Eftersom många 

män tjänstgjorde fick kvinnor både ta över männens vanliga jobb samt fortsätta med husmoder-

sansvaret i familjen. Den tyska flottan hejdade svensk handel västerut. 

      Läroboken har även infogat en ruta med studieuppgifter. Första uppgiften handlar om ”frå-

gor till texten,” varav fråga fyra ber eleven visa på tillfällen Sverige bröt mot neutraliteten, och 

fråga fem ger eleven i uppgift att ge exempel på hur svenskars vardag påverkades av kriget.88 

      Nästa uppgiftsområde är ”diskutera och analysera.” Första diskussionsämnet frågar eleven 

hur regeringen resonerade när de lät tyska soldater passera Sverige, vilka motargumenten var, 

om eleven tror att Hitler skulle angripit Sverige om regeringen vägrat, och om regeringens po-

litik var klok eller oacceptabel. Till skillnad från ”Frågor till texten,” där eleven kan enkelt läsa 

sig till svaret, kräver diskussionsfrågorna läsning av andra texter. Eftersom författarna skrivit 

att Tyskland sannolikt inte skulle angripa Sverige kan elevens svar påverkas. I nästa diskuss-

ionsfråga skall eleven diskutera hur skillnaderna mellan Sveriges, Danmarks, Norges, och Fin-

lands reaktion mot Tyskland och Sovjet skall förklaras.89 Dessa frågor kan återknytas till öpp-

ningsfrågan till ”Norden under andra världskriget.” 

    Sista uppgiften kallas ”Ta reda på.” Texten berättar först att det fanns flera skribenter och 

kulturpersonligheter som vågade säga sanningen om nazismen trots censuren och ger Torgny 

Segerstedt, Ture Nerman, och Karl Gerhard som tre exempel. Eleven får i uppgift att undersöka 

dem och deras insatser under kriget.90 

      I slutet av kapitlet har författarna infogat två brev från en finsk mamma som skriver till den 

fosterfamilj som tagit hand om hennes barn. Ovanför breven finns en förklarande text som ger 

kontext med rubriken ”Barn i krig.” Eleverna får fem diskussionsuppgifter där eleven kan visa 

prov på läsförståelse och yttra sina åsikter om brevens innehåll.91 
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Läroboken Perspektiv på historien 50p och kalla kriget 

Perspektiv på historien har ett stort fokus på det svenska välfärdssamhället i kapitlet om efter-

krigstiden. En underrubrik till kapitlet heter just ”det svenska välfärdssamhället” och innefattar 

sex sidor. När det kommer till det kalla kriget är det dock mindre information. Catalina-affären 

har en egen sida med text som är separerad från den andra brödtexten. Det inträffade sommaren 

1952 och författarna berättar att det var då det kalla krigets konflikter kom nära inpå svenska 

folkets liv. Författarna förklarar vidare hur Catalina-affären stred mot Sveriges uttalade neutra-

litetspolitik: Trots den generella uppfattningen att det var ett fredligt plan som skjutits ner vi-

sade det sig att det första planet var ett spionflygplan. Det är enbart i den här texten där Sveriges 

relation till Nato tas upp. Sverige valde att ställa sig neutralt mot öst och väst för att undgå krig, 

men att i verkligheten var Sveriges försvarsplanering utlagd för att få hjälp av väst eftersom det 

var enbart öst som ansågs som ett hot.92 

    Författarna berättar i en kort mening att det fanns svenska motståndare mot USA:s krig i 

Vietnam. Fokuseringen är i stället på statsminister Olof Palmes politik och uttalanden. Statsmi-

nister Palme skall ha tänkt Sverige som ett neutralt land med en självständig roll till den inter-

nationella politiken.93 

    Sverige, i förhållande till dess befolkningsstorlek, skickade mest bistånd till fattiga länder 

och befrielserörelser. Författarna specificerar att det var mestadels till sådana som leddes av 

vänsterkrafter. Annars är den övergripande texten tillägnad till inrikespolitik, reformer, och po-

litiska vågor i landet.94 

     Texten är i sin helhet berättande, men det ställs även frågor som antingen texten själv besva-

rar eller låter stå öppna. Perspektiv på historien 50p ger elever uppgifter som kan hjälpa elever-

nas läsning och förståelse av händelserna. Författarna har en kritisk syn till Sveriges roll i andra 

världskriget, i synnerhet samlingsregeringens arbete. De frågar hur långt någon kan gå innan 

det blivit moraliskt oansvarigt. Eftersom det i slutet av texten finns frågor som just frågar eleven 

på vilka sätt Sveriges regering bröt mot neutralitetsprincipen kan det ses som att författarna 

anser att det är fakta. Det är inte en fråga om Sverige gick ifrån sin neutralitet, utan på vilka 

sätt. Detta är det hittills starkaste ställningstagandet i läroböckerna. Författarna har även skrivit 

att Sverige nog inte hade attackerats av Tyskland och argumenterar varför. Även om författarna 

använder nog för att visa på att det inte är något som går att bevisa är texten utformad på ett 

berättande sätt. Det är således enkelt att ta åsikten för fakta, eftersom stycket följer samma 
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mönster som resterande text. Författarna ger också elever i uppgift att undersöka tre stycken 

svenska män som profilerade sig emot nazismen. 

      När det kommer till det kalla kriget har Catalina-affären blivit tillägnad en egen sida. Den 

händelsen saknas i de andra läroböckerna. Varför Sverige inte är medlem i Nato behandlas 

också i läroboken, men debatten mellan de nordiska länderna förekommer inte som i tidigare 

läroböcker. Liksom i Epos fokuseringen på statsminister Palme när det kommer till Vietnam-

kriget. Det nämns att det fanns motstånd i Sverige, men författarna utvecklar inte motståndet. 

Kongokrisen saknas, precis som i Epos, i Perspektiv på historien 50p. 

 

Läroboken Alla tiders historia Bas och andra världskriget 

Alla tiders historia Bas är även den en lärobok till 50-poängskursen i historieämnet. Den utgavs 

2012 och är skriven av Hans Almgren och Hans Albin Larsson. 

    Andra världskriget behandlas i den nästsista underrubriken till kapitlet ”Mellankrigstiden och 

andra världskriget.” ”Sverige mellan 1920 och 1945” är den sista underrubriken. ”Tiden efter 

1945” kallas det sista kapitlet. Kalla kriget nämns i första, andra, och sjätte underrubriken. Den 

sjunde, och sista, underrubriken är tillägnad Sverige.95 

     Det är först på sidan 117 läroboken börjar redogöra för Sverige under andra världskriget. 

Det är i slutet av den sista underrubriken, ”Beredskapsåren.” Sverige under andra världskriget 

är styckeindelad med ”Försiktighet och anpassning,” ”Större handlingsutrymme,” ”Försörj-

ningsfrågan,” och ”Synen på Sverige under andra världskriget” som underrubriker. Innan det 

första stycket börjar är det en kort text under underrubriken ”Beredskapsåren.” Texten berättar 

att Sveriges beredskap var i början svag men till att kriget började ta slut utvecklades bered-

skapen till ”mycket stark lagom.”96 Vad ”mycket stark lagom” kan betyda är upp till spekulat-

ion. Måhända är det ett tryckfel, eller så kände författarna sig osäkra med att ge en konkret 

mätning av Sveriges beredskap i slutet av kriget. 

     I ”Försiktighet och anpassning” berättar texten att utbrottet av andra världskriget påverkade 

Sverige omedelbart. En samlingsregering med samtliga partier, förutom kommunisterna, bilda-

des. Anledningen till att kommunisterna exkluderades var för att de ansågs alltför sovjetvän-

liga.97  
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     Likt de andra läroböckerna beskrivs sympatierna för Finland starka. Författarna räknar upp 

samma hjälpinsatser Sverige skickade till Finland som de tidigare böckerna och förklarar att 

Sveriges försvar ansågs för svagt, varför landet undvek att bli krigförande.98 

     Samma vår Finland fått fred med Sovjetunionen, 1940, blev Danmark och Norge ockuperade 

av Tyskland. Läroboken berättar att Sveriges kontakter västerut blockerades och att regeringen 

kände sig instängda; de ville inte stöta sig med Tyskland eftersom de kontrollerade stora delar 

av den europeiska handeln. Därför tvangs den svenska regeringen att gå med på tyska krav. De 

exempel som ges är desamma som tidigare läroböcker gett. En avvikelse är att författarna be-

rättar att i och med den tyska divisionen som reste genom Sverige, debatterade regeringen och 

riksdagen. Många ledande politiker, statsminister Hansson till exempel, bedömde att det fanns 

en betydande risk att Sverige skulle bli ockuperat. Statsministern skall därför ha övertygat sina 

partikamrater att gå med på det tyska kravet genom att antyda att samlingsregeringen skulle 

spricka och kungen avgå om regeringen skulle säga nej till Tyskland. Därför gav regeringen ett 

”tveksamt” ja, fortsätter texten, men betonade att det var en engångsföreteelse och att svensk 

militär skulle övervaka transporten. Att Sverige var ett neutralt land som brutit mot neutrali-

tetens principer nämns inte.99 Eftersom författarna inte refererar till någon källa för att styrka 

att regeringens ja var tveksamt, blir deras beskrivning ett ställningstagande. Uttalandet om kung 

Gustav V är också av intresse när det jämförs med Historia 2 Hum Sh Na. I 1967-boken är det 

kungens uttalande, medan i Alla tiders historia Bas är det statsministern som antytt att kungen 

tänkt abdikera.  

    En annan eftergift Sveriges regering gjorde som författarna presenterar är begränsningen av 

tryckfriheten. Regeringen ville inte att nazistfientliga och Tysklandkritiska tankar från tidnings-

artiklar, böcker, och revyinslag skulle få rum att utmana Hitler och Tyskland.100 

    Texten beskriver Sveriges eftergiftspolitik som framgångsrik i och med att Sverige inte ock-

uperades samt att det svenska försvaret kunde snabbt rustas upp. Däremot ogillade de flesta i 

Sverige regeringens politik, men accepterade situationen eftersom patriotismen och försvars-

viljan var stark i landet. Statsminister Hansson blev populär och ansågs vara en landsfader och 

symbol för landets frihet likt kungen. Författarna nämner dock inte vem som var kung och 

förutom detta stycke och det tidigare nämns inte kungen.101 Kungen i fråga var Gustav V Ber-

nadotte. 
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    Till sist berättar texten att det fanns nazistiska sympatier i Sverige, men att de var för få för 

att påverka landet politiskt. Det fanns dock människor som ansåg att Sverige måste anpassa sig 

till en tysk seger.102 

     I ”Större handlingsutrymme” berättar texten om hur Sveriges relationer till Tyskland och 

grannländerna förändrades under de sista åren av kriget. Tysklands bakslag i kriget 1943 sam-

manföll med att Sveriges försvar blivit starkare. Nu kunde, berättar författarna, regeringen lät-

tare motstå tyska krav och ha en självständig utrikespolitik. Efter att Tyskland under hösten 

1943 avböjde ett svenskt förslag att ta emot danska judar flydde ca. 11 000 danskar till Skåne. 

En norsk polisstyrka utbildades i Sverige för att kunna tjänstgöra så fort kriget var över. Sym-

patierna för Finland avtog dock i Sverige efter att Finland med tyskt stöd försökte återta de 

områden Finland förlorat 1940 mot Sovjetunionen. Däremot togs ca. 14 000 finländska barn 

emot i Sverige, och efter att Tyskland förklarat Finland krig 1944 flydde 55 000 människor från 

Nordfinland till Sverige. Även flyktingar från de baltiska länderna togs emot 1944. Det var ca. 

33 000 personer som flydde 1944 efter att Sovjetunionen ockuperat deras länder ånyo. Förfat-

tarna förklarar att svenskar kunde hjälpa så många människor eftersom landet stod utanför kri-

get. Raoul Wallenberg är det kändaste exemplet, berättar författarna, som räddade tusentals 

judar i Budapest med hjälp av svenska skyddspass. Ett annat exempel texten ger är Folke Ber-

nadotte, Röda Korsets chef. Bernadotte övertalade Tyskland våren 1945 att frige lägerfångar 

med nordiskt ursprung.103 

   Texten beskriver baltutlämningen som den mest omdiskuterade flyktinghändelsen. Baltut-

lämningen skedde efter krigets slut. Sovjetunionen och de svenska kommunisterna krävde att 

baltiska flyktingar skulle utlämnas, men det var något som regeringen avvisade. Däremot ut-

lämnades 2 700 tyskar samt 145 balter som kommit till Sverige i tysk mundering. Texten för-

klarar att regeringen kände sig tvungna att utlämna balterna och genomförde utlämningen trots 

kritik från allmänheten.104 

    Den tredje delen, ”Försörjningsfrågan,” berättar om de problem Sverige fick inrikes i och 

med andra världskriget.1940 var ca. 400 000 män inkallade till militär tjänstgöring. År 1941 

bestod 70% av importen från tyskstyrda områden. Dessutom slöts ett avtal med de krigförande 
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makterna vilket möjliggjorde handel över Atlanten. Författarna berättar att isoleringen av Sve-

rige ledde till en ökad patriotism. De flesta svenskar ställde sig positiva till att frivilligt bidra 

med insatser.105 

    Till sist kommer den fjärde delen, ”Synen på Sverige under andra världskriget.” Författarna 

berättar att synen på samlingsregeringens arbete varierar. Vissa hävdar att Sverige bör ha hållit 

fast vid sin neutralitet och inte godkänt tyska krav. Andra menar att Sverige av solidaritetsskäl 

bör ha anslutit till de allierade. Texten förklarar att vi aldrig kommer att veta hur det hade gått 

om Sverige agerat annorlunda, men ”det troligaste är att landet blivit ockuperat, utsatt för för-

ödelse och att tusentals mist livet.”106 Alltså har de två nyaste läroböckerna totalt motsatta hy-

poteser till vad som hade hänt om Sverige gått emot Tyskland. 

    Vidare argumenterar texten att Sveriges försvar var oförberett och därmed knappast kunna 

fört ett framgångsrikt försvar mot Tyskland. Regeringens politik gick ut på att hålla Sverige 

utanför kriget, bygga upp ett försvar, och klara försörjningen av landet. Dessutom kunde Sve-

rige bli en fristad för flyktingar tack vare regeringens politik.107 Alla Tiders Historia Bas har 

därmed en relativt positiv syn på Sveriges roll i andra världskriget.  

     I likhet med Perspektiv på historia 50p har denna lärobok frågor till texten och diskussions-

frågor som kommer direkt efter slutet av kapitlet. Elever skall besvara varför Sverige inte deltog 

i kriget och hur den svenska försörjningen klarades under beredskapsåren. Därefter skall elever 

diskutera varför samlingsregeringen både blivit lovordad och kritiserad. Därmed frågar inte 

läroboken efter elevernas egna åsikter i frågorna.108 

Läroboken Alla tiders Historia Bas och kalla kriget 

I ”Kalla krigets början” räknas några alliansfria länder upp, och Sverige är ett exempel. Därefter 

följer frågor till texten och diskussionsfrågor. Den sista diskussionsfrågan frågar om de allians-

fria länderna stod utan åsikt angående motsättningarna i öst och väst.109 Det står dock ingenting 

om Sveriges politik i brödtexten så för att diskutera frågan måste elever göra egna efterforsk-

ningar.  

   Det är först i efterkrigstidens sista underrubrik, ”Sverige efter 1945,” som Sverige figurerar 

mer i texten än som ett exempel. Liksom i de andra 2000-tals böckerna fokuserar författarna på 

den svenska välfärdens uppbyggande samt inrikespolitiken. 
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    Däremot används ett fotografi på demonstranter. Texten till fotografiet förklarar att under 

slutet av 1960-talet splittrades extremvänstern i olika grupperingar. Demonstranterna på foto-

grafiet är medlemmar i det Kina-vänliga KFML (Kommunistiska förbundet marxist-leninis-

terna) som demonstrerade för att visa solidaritet med ett antal kommunistiska diktaturer. Bröd-

texten bredvid berättar om vänstervågen. Många yngre personer protesterade mot USA:s krig i 

Vietnam och därefter mot hela det västerländska borgerliga samhällssystemet. Ordet borgerliga 

är inom citattecken. Texten förklarar att vänsterrörelserna aldrig kunde enas och dog ut under 

1970-talet.110 

    I slutet av ”Sverige efter 1945” berättar författarna om Sveriges försvar och Sverige i världen. 

Texten förklarar att p.g.a. Europas delning och att de östeuropeiska länderna blev sovjetiska 

lydstater ansågs Sovjetunionen vara det största hotet för Sveriges säkerhet. Nato-frågan som 

Sverige diskuterade med Norge och Danmark nämns, men läroboken förklarar inte varför 

Norge och Danmark valde att gå med i Nato eller hur det kom sig att Sverige avstod medlem-

skap.111 

    Sverige bidrog med soldater till fredsbevarande FN-insatser. Vilka dessa insatser var framgår 

inte. Vad som framgår är att Sveriges kontakter med västländerna, i synnerhet USA, ökade efter 

1945. Engelska blev ett ledande språk i Sverige och samarbetet med de andra nordiska länderna 

utökade. Internationellt hade Sverige mycket högt anseende.112 

    Majoriteten av texten i ”Sverige efter 1945” är dock tillägnad svensk politik och regerings-

skiften. Statsminister Palme nämns enbart när texten behandlar Palmemordet.113 

     I ”Frågor till texten” och ”Diskussionsfrågor,” som följer efter brödtextens slut, är det enbart 

en fråga som behandlar Sverige i den internationella världen. Elever skall diskutera varför Sve-

rige anses ofta ha ett högt internationellt anseende.114 

     Alla tiders historia Bas har den mest positiva synen på Sveriges roll i andra världskriget. 

Likt Historia 2 HS av Söderlund och Seth beskrivs det som att Sverige bidade sin tid under 

kriget för att bygga upp ett försvar. När det var avklarat kunde Sverige sätta sig emot Tyskland. 

Detta skiljer sig med Historia 2 Hum Sh Na och Perspektiv på historien 50p som menar att 

åsikterna i Sverige förändrades i och med tyska motgångar. Almgren och Larsson beskriven det 

svenska folket som patriotiskt, vilket inte förekommit i de andra läroböckerna. Raoul Wallen-

berg figurerar enbart i denna lärobok, liksom har författarna gett omfång till Folke Bernadotte. 
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Något annat som enbart Alla tiders historia Bas inkluderat är baltutlämningen. Frågorna som 

ställs till texten frågar inte efter elevernas åsikter, utan vill att eleverna antingen skall repetera 

vad som sagts i texten eller ta reda på information utanför boken. 

      Även i delen om kalla kriget finns ett positivt synsätt på Sverige. Författarna nämner t.ex. 

att Sverige har ett högt anseende i omvärlden. Liksom i de andra 2000-tals böckerna nämns inte 

Kongokrisen över huvud taget. Något som 1960-tals böckerna ansåg vara ett viktigt område har 

således förlorat fokusering. Det kan vara för att det låg närmare i tiden på 1960-talet. Alla tiders 

historia Bas’ författare verkar ha antingen en skeptisk eller kritisk hållning till kommunister 

och vänsterpolitik. Ett exempel är hur författarna använder citattecken till ordet borgerliga när 

vänsterprotester nämns. Det är också den enda läroboken som nämner en vänsterrörelse och 

berättar att rörelsen var positivt inställd till diktaturer. I de andra läroböckerna är det tämligen 

svårare att notera någon särskild ideologisk svängning då de söker hålla sig neutrala. Alla tiders 

historia Bas är också en berättande text, men författarnas åsikter kan ha kommit fram. Eva 

Österberg, professor emerita i historia, skriver i antologin Historieskrivningen i Sverige att yr-

keshistoriker under 1900-talet sökt hålla sig borta från explicit moralisering och istället söka 

klarlägga historia så sakligt som möjligt.115 Det kan vara därför 1960-tals böckerna tenderar att 

ha färre åsikter, även om det förekom en gång i Historia 2 Hum Sh Na. De tidigaste 2000-tals 

böckerna i uppsatsen har tydligare åsikter i texterna, men Alla tiders historia Bas har som sagt 

mest.       

4. Diskussion 

Samtliga analyserade läroböcker har olika längd på avsnitten som behandlar andra världskriget 

och kalla kriget, och ännu större skillnad finns det i delarna där Sverige behandlas. Historiebe-

rättandet i läroböckerna är svepande. Det är dock inte speciellt underligt. Michael Stanford 

skriver att en lärare som vill berätta en historias fulla kontext möter två problem: det första 

problemet är att antingen måste läraren välja bort andra historiska händelser för att kunna för-

klara en kontext fullt ut, eller så blir historien begränsad; det andra problemet är att om läraren 

vill berätta om en historisk händelse utifrån alla perspektiv, t.ex. politiskt, juridiskt, socialt etc., 

måste läraren ställa krav på elevers förståelse. Det andra problemet sätter begränsningar på vad 

elever kommer att minnas efter undervisningen och hur mycket de kommer att förstå. Trots det 
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menar Stanford att den andra metoden har fungerat bättre i undervisningen med bättre resul-

tat.116 Stanford skriver om lärare, men detta kan appliceras på läroböcker också eftersom för-

fattare måste avgöra hur de disponerar sina böcker. Att det är den andra metoden som varit mest 

framgångsrik kanske är varför historieböckerna berättar historia svepande. Alltså att texterna 

låter alla händelser som utgör t.ex. andra världskriget förklaras kortfattat och förenklat. 

     Något som saknas i samtliga texter, eller åtminstone trivialiseras, är den politiska debatten 

inför de tyska eftergifterna. I Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver historia 

skriver Linderborg att enbart statsminister Hansson var, av alla socialdemokratiska statsråd, för 

att låta Tysklands krav gå igenom. De andra sex valde att lägga ner sina röster.117 Fokuseringen 

på Sveriges välfärd kan också anses vara en socialdemokratisk svängning. Undantaget är Alm-

grens och Larssons lärobok som är den enda som kritiserar vänsterrörelserna under efterkrigs-

tiden. 

    Anna Johnson Harries undersökte som tidigare nämnt hur svenska läroböcker hanterar rasism 

och intolerans. Harries kom fram till att det inte finns någon större tendens till att uttrycka sig 

rasistiskt i läroböckerna, men att det fanns ett vi och dem. I de läroböckerna jag analyserat går 

det att notera progressionen på hur svensk antisemitism presenteras. Böckerna från 1960-talet 

tenderar att bagatellisera de antidemokratiska åsikterna medan de syns mer i de nyare böckerna. 

Detsamma kan bli sagt om inskränkandet på tryckfriheten under andra världskriget. Det kan 

vara för att 1960-talsförfattarna inte ville visa Sverige i sämre dager. Som 2000-talsböckerna 

demonstrerade var Sverige under ett starkt ekonomiskt uppsving på 1960-talet. Kanske sökte 

man ha denna framställning av Sverige för att etablera en positiv syn på landet hos eleverna. 

    Stuart Foster skrev i antologin History Education and the Construction of National Identities 

att historieläroböcker tenderar att presentera sitt innehåll på ett auktoritärt vis, att innehållet av 

de historiska händelserna är cementerade och att författarnas åsikter förmedlas som fakta.118 

Detta kan ses främst i de nyaste läroböckerna, speciellt Alla tiders Historia Bas. Men även de 

äldre läroböckerna presenterar innehållet som objektivt. Eftersom det bara finns ett perspektiv 

och en röst i läroböckerna blir det enkelt att anta att det var ”så” det hände. 

    I den tidigare nämnda artikeln skriven av Foster och Jason Nicholls kom forskarna fram till 

att de olika ländernas läroböcker inte förmedlar samma historia på samma sätt. Även om det är 

mycket som är snarlikt i de böckerna jag analyserat går det att notera skillnader. De två böck-

erna från 2010-talet har helt motsatta åsikter om hur det skulle gått för Sverige om landet tagit 

                                                           
116 Stanford (1994). s. 75. 
117 Linderborg (2001). s. 181. 
118 Foster (2012). s. 53. 
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ställning emot Tyskland. Det förekommer också olika återberättande av hur samlingsregeringen 

agerade under kriget samt försvinner Sveriges politik med Norge och Danmark innan de två 

grannländerna anslöt till Nato i de nyare böckerna. Det kan vara av ideologiska skäl att dessa 

ändringar sker men det kan också vara den mänskliga faktorn. Vissa händelser glöms bort när 

urvalet görs. Däremot kan det också bero på vad för historia författarna vill att eleverna skall 

lära sig eller tycker är viktig. Samtliga läroböcker har större fokusering på Sveriges inrikespo-

litik och välfärd än vad Sverige spelade för roll i det kalla kriget. Speciellt 2000-tals läroböck-

erna tenderar att förbise händelser som Kongokrisen och internationella överenskommelser som 

EFTA.    

 

5. Slutsatser 

Det som kommit fram i denna uppsats är att medan läroböckernas historieskrivning är mestadels 

återberättande, har de nyare böckerna börjat inkorporera diskussionsfrågor och text riktat direkt 

till eleven som läsare. Ju nyare de blir desto mer kritik ges rum i texten och elever blir erbjudna 

genom uppgifter i läroboken att diskutera vad som lästs. Det förekommer även olika uppfatt-

ningar i de två nyaste läroböckerna om vad som hade hänt om Sverige gått emot de tyska kraven 

och anslutit till de allierade. Perspektiv på historien 50p menar att det nog inte hade hänt spe-

ciellt mycket, medan Alla tiders historia Bas skriver att Sverige förmodligen blivit ödelagt av 

Tyskland, eftersom Sveriges försvar knappast hade kunnat stå sig emot den tyska övermakten. 

Båda läroböckerna bedriver alltså hypoteser om en framtid som inte går att bevisas, utan att 

berätta för eleven att perspektivet de tror på inte kan bevisas. Läroböckerna från 1960-talet ger 

däremot inga spekulationer om vad som kunde ha hänt, utan fokuserar enbart på att återberätta 

historien. 

     Läroböckerna tenderar att ha ungefär samma beskrivning av Sveriges roll under andra 

världskriget och det kalla kriget. I Allmän historia för gymnasiet från 1962 nämns dock inte 

Sverige alls. Det har gått att noteras att det finns två huvudsakliga meningar: Sveriges roll är 

antingen marginaliserat under Tyskland. Landet måste göra eftergifter för att överleva. Eller så 

beskrivs Sverige kritiskt med fokusering på att neutralitetsprinciperna blev brutna. De läro-

böcker som tillhör det tidigare blocket är Historia för gymnasiet 2 HS, Historia 2 Hum Sh Na, 

båda från 1967, och Alla tiders historia Bas från 2012. I den kritiska beskrivningen finner vi 

Epos: För gymnasieskolans kurs A och B från 2003 och Perspektiv på historien 50p från 2010. 

Eftersom Allmän historia för gymnasiet inte nämner Sverige under andra världskriget kan det 

slås fast att den åtminstone inte är kritisk till Sveriges roll. I det kalla kriget har Sverige en mer 
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aktiv roll i 1960-talsböckerna än i 2000-talets böcker i och med att ingen av de senare läroböck-

erna skriver om Kongokrisen. Det uteblivna Nato-medlemskapet har olika förklaringar i läro-

böckerna. Böckerna från 1960 påpekar att det var en debatt mellan de nordiska länderna medan 

de senare böckerna tenderar att enbart nämna att Sverige uteblev. 

    Den största skillnaden mellan förlag är att läroböckerna från Gleerups har olika åsikter om 

vad som hade hänt om Sverige motsatt Tyskland. Perspektiv på historien 50p menar att ingen-

ting egentligen hade hänt medan Alla tiders historia Bas skriver att det lett till total förstörelse 

i landet. De två läroböckerna från Liber har ett något annorlunda synsätt på Sveriges roll. Epos: 

För gymnasieskolans Kurs A och B är betydligt mer negativt inställd till Sverige än Historia 2 

Hum Sh Na. Enda större skillnaden för läroböckerna utgivna av Bonniers är att Historia för 

gymnasiet Årskurs 2 HS har mer information om Sverige än Allmän historia för gymnasiet. 

      Samtliga läroböcker har som sagt ett perspektiv, en röst, trots att de nyare nyttjar text- och 

diskussionsfrågor till eleverna. Med mitt resultat i åtanke bör läroboken innehålla flera perspek-

tiv för att visa elever att historiska händelser beror på vem det är som framställer den. Det kan 

bli knepigt med tanke på omfång och kanske förvirrande. Men det gör texten mindre monoton. 

Eller så får läraren skapa egna kritiska frågor till eleverna och visa på annat källmaterial efter 

läsningen, vilket inte skulle vara en nyhet eftersom källkritik är viktigt när annat material, som 

internetsidor och filmer, används. Det viktigaste är däremot att som lärare inte hantera lärobo-

ken som en auktoritet på fältet.    
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