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Sammanfattning 
Läroböcker spelar fortfarande en betydelsefull roll i skolundervisningen och 
bidrar till att forma elevernas bild av världen. Det blir följaktligen av vikt att 
studera deras innehåll.  

Föreliggande studie undersöker hur USA framställs i läroböcker i historia för 
högstadiet/realskolan under perioden 1945-2019. Det är närmare bestämt 
USA:s roll i några internationella konflikter som är föremål för analys.  

Genomgången av källmaterialet visar att USA-bilden var positivt anstruken 
under de första 20 åren av undersökningsperioden. Under 1970-talet 
förmörkades bilden, vilket uteslutande beror på USA:s agerande i 
Vietnamkriget. Beträffande Vietnamkriget så förblir bilden av USA negativ 
fram till i dag. Däremot genomgår inte de tidigare studerade konflikterna 
(atombomberna i andra världskrigets slutskede, Marshallplanen och 
Koreakriget) någon avgörande förändring med avseende på hur USA framställs 
i läroböckerna. Kriget mot terrorismen utgör också ett av undersökningens 
teman och är aktuellt för böckerna som utkom efter år 2001. Ju längre fram i 
den studerade tidsperioden vi kommer, desto mer mångfacetterad blir bilden. 
Den tämligen positiva USA-bilden som formades på 1950-talet förekommer 
parallellt med den negativa bilden av hur USA uppträdde i Vietnam. Därmed 
växer en bild fram som blir allt mer blandad med tiden.   

Resultatet av läroboksgenomgången har ställts i relation till skolans 
styrdokument och även till en mer övergripande samhällsnivå. Det analytiska 
ramverket som använts innehåller delar från Michel Foucaults diskursanalys 
och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys i kombination med inslag från 
läroplansteorin (läroplanskoder). De viktigaste orsakerna till förändringar i 
läroböckerna står att finna i förändringar av samhällsklimatet. Den statliga 
styrningen i form av läroplaner och kursplaner är inte en lika tydlig indikator.  
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1 Inledning 
Läroboken har fortfarande en stark ställning i skolundervisningen och det är 
därför intressant att studera innehållet i dessa och vilka förändringar som skett 
under årens lopp. I den här studien är det framställningen av USA:s roll i 
internationella konflikter som är i fokus för intresset. Läroböckerna är en faktor 
som spelar roll för hur bilden av olika fenomen tar form i elevernas 
medvetande. 

Världsbilden formas naturligtvis av en mängd olika saker som barn och 
ungdomar exponeras för. Massmedia är ett exempel och på senare tid har 
internet och sociala medier fått stor betydelse för vilken bild av samhället och 
världen som växer fram i medvetandet. Det är med andra ord i en allt mer 
konkurrensutsatt situation som läroboken ska hävda sin ställning. I formandet 
av skolelevernas världsbild, där läroboken alltjämt spelar en viktig roll, har 
USA utgjort ett betydande inslag under efterkrigstiden. Och det finns inga 
tecken på att det minskar.  

Vilken bild som framkallas beror i hög grad på språket. Lärobokstexter är ett 
av otaliga exempel där språket används för att beskriva något.  

Ordvalet har betydelse för vilka signaler som sänds till mottagaren. Graden 
av tvekan eller säkerhet i budskapet är också väsentligt liksom hur 
sammanhanget ser ur där utsagorna förekommer. Även det som inte sägs har 
betydelse. Det kan finnas omständigheter som, om de hade funnits med i texten, 
hade gjort att bilden hade förskjutits åt endera hållet. Detta är några aspekter 
som den här studien kommer att kretsa kring, med lärobokstexter som 
källmaterial. Frågan är vilken bild som framträder i lärobokstexterna och ifall 
bilden har förändrats över tid.   

För att försöka närma mig svaret kommer jag att använda teori och metod 
som är inspirerade av diskursanalys. På senare tid har diskursanalys blivit ett 
allt mer utbrett teoretiskt perspektiv och en allt oftare använd metod inom 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. De flesta inriktningarna har 
en mer eller mindre uttalad koppling till den franske tänkaren Michel Foucaults 
idéutveckling kring diskursbegreppet. En av inriktningarna är kritisk 
diskursanalys med den brittiske lingvisten Norman Fairclough som en av de 
främsta företrädarna. Jag kommer i den här framställningen att använda delar 
av de metoder som Foucault och Fairclough utvecklat, i kombination med 
inslag från läroplansteori.  

 

2 Disposition 
Texten inleds med en teoretiskt inriktad del för att sedan övergå i den 
empiriska där skolans styrdokument (undervisningsplan, läroplan och kursplan) 
och läroböcker i historia undersöks.   

Först beskrivs syftet och de frågeställningar som studien kretsar kring, följt 
av ett avsnitt som beskriver några förutsättningar och avgränsningar. 
Framställningen fortsätter därefter med ”Tidigare forskning”, som innehåller 



5 
 

en forskningsöversikt där jag ger några exempel som jag finner relevanta för 
föreliggande undersökning. Detta avsnitt följs av en beskrivning av det 
analytiska ramverk som jag använder. I detta teori- och metodavsnitt beskrivs 
diskursbegreppet och kritisk diskursanalys, som fungerar som stomme på 
vilken jag också har placerat inslag från läroplansteorin. En metoddiskussion 
leder vidare till den empiriska delen, där jag går igenom de politiskt beslutade 
styrdokument som ligger till grund för skolans verksamhet. Här gör jag också 
en ansats till att teckna en övergripande bild av några strömningar i samhället 
vid olika tider eftersom det är i den kontexten som läroplaner och kursplaner 
har tagit form. Den andra delen av det empiriska avsnittet utgörs av ett antal 
läroböcker i historia från slutet av 1940-talet fram till i dag.  

Efter genomgången av källmaterialet följer ett försök till analys och 
slutsatser. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag gör några reflektioner 
kring studien.  

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka bilden av USA i svenska läroböcker 
1945-2019. Närmare bestämt hur USA:s roll i internationella konflikter 
framställs. En central del är att studera om bilden förändrats över tid och i så 
fall hur. Läroböckerna som är i fokus för framställningen är historieböcker 
avsedda för elever i grundskolans senare del (årskurs 7-9. Realskolan före 
1962).  
Till syftet är följande frågeställningar kopplade: 
1. Vilken bild av USA:s roll i internationella konflikter framträder i 
historieböckerna för årskurs 7-9/realskolan mellan 1945 och 2019? 
2. Har bilden förändrats under den undersökta perioden?  
3. Om bilden har förändrats, på vilket sätt har den förändrats? 
4. Vad beror eventuella förändringar av USA-bilden i läroböckerna på? 

 

4 Förutsättningar och avgränsningar 
Jag ska undersöka hur läroböcker vid olika tidpunkter framställer USA i några 
internationella konflikter, från slutskedet av andra världskriget fram till i dag. 
Det jag kommer att studera är: atombomberna i slutskedet av andra 
världskriget, inledningen av det kalla kriget med fokus på Marshallplanen och 
Koreakriget. Vietnamkriget och kriget mot terrorismen, som inleddes efter 11 
september 2001, ingår också som teman.  

I ett arbete av det här omfånget har jag dock inte möjlighet att utreda alla 
aspekter. För att åstadkomma en heltäckande bild av varför innehållet i 
läroböcker ser ut som det gör vid en given tidpunkt skulle ett större perspektiv 
behöva anläggas. Även om USA:s roll i internationella konflikter täcker in en 
betydande del av bilden som förmedlas i läroböckerna så är det inte fråga om 
en helhetsbild. Det finns en rad andra aspekter som också utgör viktiga delar av 
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en helhet. Förutom att täcka alla delar av USA-bilden behövs ett helhetsgrepp 
på samhällsklimatet i Sverige vid olika tidpunkter eftersom det utgör grunden 
för hela strukturen i vilken läroböckerna tillkommit. Det är självklart 
svårfångat även i en studie som är mer omfattande än den här. Min avgränsning 
kommer att innebära att jag främst fokuserar på styrdokumenten (läroplaner 
och kursplaner) för skolan och i viss mån det politiska klimat i vilket dessa har 
fastställts. Där kommer jag bland annat att luta mig mot Tomas Englund som 
beskriver sådana processer i Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension.  

Niklas Ammert föreslår att ett strukturellt perspektiv anläggs då man 
studerar tillkomsten av läroböcker och vad som påverkar läroboksförfattare vid 
en viss tid.1 Det har jag tagit fasta på. En annan grundförutsättning för denna 
studie är att sökarljuset är riktat mot den tidiga delen av den didaktiska 
kommunikationskedjan, vilket innebär att användningen av läroboken i den 
konkreta undervisningssituationen faller utanför avgränsningen.  

Om man föreställer sig strukturen, i vilken läroboken tillkommer, som en 
tratt så finner man samhällsklimatet i den översta delen, där tratten är som 
bredast. Samhällsklimatet blir ett uttryck för den “konjunktur” som råder för 
ideologi och politik vid den aktuella tidpunkten. Tratten smalnar av och en 
politisk dagordning tar form och resulterar i styrdokument för skolan, som kan 
ses som ett koncentrat av samhällsklimatet. Eller snarare en kamp som 
resulterar i en kompromiss, eller en minsta gemensam nämnare. Dessa 
dokument kan i sin tur antas vara styrande för utformning av läromedel. “Den 
samhälleliga kontexten avspeglar sig i läroplaner och läroböcker”.2  

 

5 Tidigare forskning 
Forskningen om läromedel är omfattande och förekommer inom flera olika 
vetenskapliga discipliner. Det är därför nödvändigt att avgränsa fältet för att det 
ska bli görligt att åstadkomma en översiktlig och någorlunda kortfattad 
beskrivning av tidigare forskning. Det inledande steget som jag tar är att i 
första hand inrikta mig på läroböcker, även om jag i allmänna resonemang 
även använder begreppet läromedel. Det innebär att jag uteslutande kommer att 
beskriva forskning som är fokuserad på böcker som används i undervisningen, 
medan exempelvis filmer och muséer faller utanför. En utförligare 
operationalisering av läroboksbegreppet görs i avsnittet ”Metoddiskussion”.  

Jag kommer i det här avsnittet främst att rikta intresset mot forskning som 
gjorts inom historieämnet, även om det i något fall finns anledning att gå 
                                                             

1 Niklas Ammert, Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2011a), s. 19. 

2 Niklas Ammert, ”Om läroböcker och studiet av dem.” I: Niklas Ammert (red.), Att 
spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur AB, 
2011b), s. 32.  
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utanför ämnesgränsen. Den förteckning över verk som följer nedan, och som 
äger relevans för den här studien, gör inte anspråk på att vara komplett. Jag 
kommer att ge några exempel på forskning där läroböcker spelar en direkt eller 
indirekt roll. Genomgången kan ses som ett axplock bland studier som jag 
finner relevanta att diskutera i förhållande till min egen undersökning.  

De minsta gemensamma nämnarna är att de antingen studerar innehåll i 
läroböcker på ett sätt som påminner om mitt försök eller att författaren använt 
teori och/eller metod som tangerar det ramverk som jag använder. I ett fall gör 
jag ett undantag och tar upp en avhandling som inte har fokus på läromedel.  

I denna forskningsöversikt kommer jag inte att ge någon heltäckande bild av 
resultaten i de redovisade undersökningarna, för så vitt det inte har en särskild 
relevans för min studie. En total redovisning av analys och slutsatser skulle 
innebära att framställningen passerar alla rimliga omfångsgränser.  

Läromedel kan studeras ur en rad olika perspektiv. Vilket som ställs i 
centrum avgörs bland annat av vilken del av den didaktiska 
kommunikationskedjan som är i förgrunden. Denna studie är orienterad mot 
den första delen, vilket innebär fokus på innehållet och vilka aspekter som kan 
förklara att det är utformat på det sätt som är fallet vid olika tider. 
Läromedelsforskning som är inriktad mot användningen, av historieböcker i 
det här fallet, hamnar således i bakgrunden i denna översikt.  

Ammert har föreslagit en grov indelning av forskningen om 
historieläromedel enligt följande: Under 1960-talet var studierna av läromedel 
främst inriktade på innehållet i böckerna. Under 1980- och 1990-talen 
förändrades tyngdpunkten till att istället ligga på historiedidaktik och 
historiekulturella analyser. Från millennieskiftet och drygt ett decennium 
framåt har forskningen varit mer orienterad mot teoretiska studier av 
historiebruk och hur berättelser förmedlas. Ammert argumenterar för att 
forskning om läromedel är viktig eftersom den är en källa till kunskap om dess 
innehåll, fokus och framställningsperspektiv. Läromedlen är ofta en verkan av 
eller en spegling av samtidens samhällsklimat. ”De frågor, problem, värden 
och uppfattningar som råder inom politik, kultur och ekonomi avspeglas i 
läromedlens urval och perspektiv”.3 Han nämner också banden mellan 
utformningen av läromedel och de styrdokument på vilka skolans verksamhet 
vilar.  

Mot bakgrund av digitaliseringen frågar sig också Ammert om användningen 
av läromedel, i synnerhet böcker, har minskat. Läromedelsbranschens 
försäljningsstatistik för perioden 2000-2012 ger vid handen att så är fallet. Den 
totala försäljningen har minskat med 30 procent och under samma period har 
skolhuvudmännen minskat kostnaderna med 18 procent per elev när det gäller 
inköp av läromedel. Under perioden har elevkullarna minskat med 15 procent, 
vilket antagligen förklarar den totala försäljningsminskningen. Oavsett vilken 
                                                             

3 Niklas Ammert, ”Historieläromedel – en forskningsöversikt”. HumaNetten 37, 
(2016): s. 140.  
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aspekt som man gör beräkningarna utifrån leder de fram till att skolornas inköp 
av läromedel har minskat. Däremot behöver inte användningen av de 
förlagsproducerade läromedlen ha minskat eftersom skolorna kan organisera 
användningen av böckerna på ett annat sätt än tidigare. Dessutom visar 
tillgänglig forskning att läroboken alltjämt har en central roll i undervisningen 
och att den dominerar undervisningen i flera ämnen. Det visar sig också att 
länder med en stabil historia använder läroböcker i högre grad än länder med 
turbulent historia. De nordiska länderna, Island och Storbritannien anförs som 
exempel på det förra och Israel och Kroatien på det senare.4  

Startpunkten för den här exposén över läromedelsforskning med inriktning 
mot historia sker hos Herbert Tingsten, som i slutet av 1960-talet publicerade 
Gud och fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda. Författaren 
kommer i sin läromedelsstudie fram till att Sverige i äldre tiders historieböcker 
framställs som en nation som agerat kraftfullt och korrekt under seklerna. 
Historieböckerna genomsyras av konservativ nationalism och det underbyggs 
genom att till exempel stormaktstiden ges ett, kanske oproportionerligt, stort 
utrymme. Tingsten tar avstampet i mitten av 1800-talet och låter 
undersökningen löpa under cirka 100 år framåt. Han beskriver Sverige som en 
skolpropagandans mönsterstat under andra halvan av 1800-talet. Efter 
sekelskiftet upphör beskrivningar av Gud som regissör av historiska händelser 
och övergår istället till att bli ett moraliskt fäste. Vid samma tid blir också 
fosterlandskärleken stillsammare och nationalskrytet mildras. Från och med 
1940-talet har vikten av att fostra eleverna till demokrater fått en mer 
framträdande plats, liksom att demokratisk undervisning ska vila på objektiv 
vetenskaplig grundval.5  

Göran Palms Indoktrineringen i Sverige kan inte beskrivas som en 
läromedelsstudie, utan bör istället benämnas som en debattbok eller stridsskrift. 
Den omnämns här eftersom den visar vilket brännande ämne innehållet i 
läroböckerna är vid vissa tidpunkter. Angelägenhetsgraden är så hög att 
innehållet i läroböcker stundom hamnar i centrum av den offentliga debatten. 
Palm skriver att indoktrinering förekommer i alla länder eftersom alla 
samhällen har grundvärderingar som de styrande vill att medborgarna ska 
omfatta. Men de styrande har, enligt Palm, en tendens att se indoktrineringen 
som undervisning eller till och med som opartisk och objektiv undervisning. 
Indoktrinering och propaganda är sådant som endast förekommer i andra 
länder. ”Detta beror naturligtvis på att man i varje väletablerat samhälle är så 

                                                             

4 Ammert, 2016, s. 141.  

5 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda 
(Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1969), s. 276ff. Ammert, (2016), s. 143. 
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van vid de egna grundvärderingarna att man inte längre upplever dem som 
värderingar utan som självklarheter, som allmänmänskliga sanningar”.6  

Utifrån det sistnämnda är steget inte långt till hegemonisk ideologi, där en 
ideologi är så väl etablerad i människors medvetande att den av majoriteten 
betraktas som sunt förnuft. Boken gavs ut vid ungefär samma tid som 
Tingstens och även här är författaren upptagen av att människor är föremål för 
propaganda eller indoktrinering. Men Palm står på en annan ideologisk grund 
än Tingsten och han riktar sökarljuset åt ett annat håll. De iakttagelser han gör 
använder han för att driva tesen att medborgarna indoktrinerades i en borgerlig 
USA-vänlig och konsumtionsfokuserad riktning. Bland annat genom innehållet 
i skolböckerna.  

I början av 1970-talet gav Göran Andolf ut en läromedelsstudie, som har 
blivit flitigt refererad av senare forskare inom samma undersökningsområde. 
Den heter Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1920-1965 
och beskriver hur innehållet i läroböckerna förändrades från att i början av 
1800-talet varit av encyklopedisk karaktär till att få ett mer bestämt urval. 
Under samma tid har Andolf funnit att innehållet förändrats från att i huvudsak 
ha behandlat politisk historia till att få ett större inslag av kulturhistoria och 
social historia.7 

En avhandling av betydligt senare datum, som visar att frågan om och hur 
läroboksinnehåll kan ses i ett påverkansperspektiv, är Jörgen Mattlars 
Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som 
andraspråk (1995-2005). Titeln är en anspelning på Tingstens verk. Författaren 
skriver att det kan te sig paradoxalt att använda propagandabegreppet samtidigt 
som han lånar betydande delar av teoribygget från Antonio Gramsci. 
Hegemonibegreppet var centralt för Gramsci och i det ligger att hegemoni inte 
är enkelriktad propaganda, utan snarare det som upplevs som common 
sense. ”Min utgångspunkt är att läroböcker och läromedel i vid bemärkelse är 
arenor för ideologiproduktion och hegemonisträvanden”. 8 Författaren 
undersöker vilka uppfattningar och värderingar om det svenska samhället som 
förmedlas i läroböcker som används i undervisningen i svenska som 
andraspråk. Avhandlingen är produktorienterad eftersom det är läroböckernas 
innehåll som står i fokus. Undervisningen i klassrummet ingår inte i 
undersökningen och studien kan därför sägas vara inriktad på den första delen i 
den didaktiska kommunikationskedjan.  

Jörgen Mattlar har också studerat hur det finska inbördeskriget 1918 
framställs i läroböcker och hur bilden förändrats över tid. Materialet som är 
                                                             

6 Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige (Stockholm: Bokförlaget PAN/Norstedts, 
1968), s. 6.  

7 Ammert, (2016), s. 145. 

8 Jörgen Mattlar, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska 
som andraspråk (1995-2005) (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008), s. 11.  
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föremål för undersökningen är såväl finsk- som svenskspråkiga 
historieläroböcker under perioden 1960-2011. Även här har 
hegemonibegreppet en framskjuten position och i resonemanget om hegemoni 
som en dynamisk materia som dessutom är utsatt för mothegemoniska krafter, 
stöder han resonemanget på Norman Faircloughs tankefigurer. Mattlar har 
också sambandet mellan styrdokument och lärobok framför sig i analysen. ”I 
ett läroplanshistoriskt och teoretiskt perspektiv är utgångspunkten att 
läroplanen, i vid bemärkelse, uttrycker den för tillfället rådande dominerande 
ideologin i ett samhälle. Läroböckerna är en del av detta utvidgade 
läroplansbegrepp och står under direkt eller indirekt påverkan av de 
förordningar som styr skolan och undervisningen. Det här innebär att man 
genom studier av skolans innehåll såsom det formuleras i policydokument och 
läroböcker kan skönja hur framställningar av nationen och samhället eller med 
andra ord samhällets självbild förändras över tid”.9 

Mattlars studie om det finska inbördeskriget handlar i mångt och mycket om 
hur händelserna 1918 har beskrivits av olika parter i efterhand och i detta 
nationella kollektiva trauma spelar nyckelord en avgörande roll. Den vita 
segrarsidan använde benämningen frihetskrig, medan den förlorande röda sidan 
har använt klasskrig. Under 1960-talet ändrades benämningen och inbördeskrig 
blev då det ord som användes för att beskriva händelserna 1918. Bland 
nyckelorden som författaren kartlagt kan nämnas röda/röda gardet och 
vita/skyddskåren.10  

Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver historia. 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 är en undersökning av 
hur Socialdemokratiska partiet velat framställa sin egen och Sveriges historia. 
Merparten av källmaterialet utgörs av socialdemokratisk partihistorik. Detta är 
således ingen renodlad läromedelsstudie, men läroböcker i historia finns med 
som en mindre del av det empiriska material som författaren använder för att 
framförallt undersöka hur historien används som maktmedel. Till en av 
avhandlingens hypoteser finner man en fråga som handlar om vilken syn på 
socialdemokratin och välfärdssamhället som läromedlen förmedlar.11 I centrum 
av studien står socialdemokratins hegemonisträvanden och hur ideologi 
använts som maktresurs både internt och i ett nationellt perspektiv.  

                                                             
9 Jörgen Mattlar, (2017), ”Inbördeskriget som historiedidaktiskt dilemma – en analys 
av gestaltningar av det finska inbördeskriget i finsk- och svenskspråkiga 
historieläroböcker 1960-2011”. I: Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine 
Michaëlsson, Johannes Westberg och Andreas Åkerlund (red.) Utbildningens 
revolutioner. Till studiet av utbildningshistorisk förändring (Uppsala: Uppsala Studies 
of History and Education, 2017), s. 165. 

10 Ibid., s. 167ff. 

11 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som 
ideologisk maktresurs 1892-2000 (Stockholm: Atlas, 2001), s. 45.  



11 
 

Avhandlingen innehåller också andra inslag som påminner om delar av 
föreliggande studie. Linderborg resonerar kring hegemonibegreppet och 
måhända kan man i en del passager göra kopplingar till Foucaults 
utestängningsprocedurer, som utgör en del av min metod. I de läroböcker som 
ingår i Linderborgs studie har hon funnit att beskrivningar av arbetarrörelsens 
betydelse för rösträttsfrågans utveckling lyser med sin frånvaro i början av 
1900-talet. Liberalernas och Karl Staafs insatser nämndes däremot liksom 
Arvid Lindman, som tillskrevs rollen som den som löste frågan. Under 1920-
talet förde rösträttsfrågan en undanskymd roll i skolböckerna. Från 1950-talet 
och framåt betonades istället arbetarrörelsens betydelse i striden för demokratin 
och under 1990-talet framhålls både liberalernas och Socialdemokraternas 
betydelse för demokratins framväxt.12  

När Åsa Linderborg studerat mönster i läroböckernas utveckling har hon 
funnit att betoningen på det nationalistiska innehållet har minskat till förmån 
för en växande beskrivning av den framväxande välfärdsstaten. ”På så sätt 
fyller historieundervisningen en liknande ideologisk funktion som tidigare, 
även om de storsvenska åthävorna är utbytta mot ett folkhemsdemokratiskt 
patos”.13 

Jag menar att detta är ett exempel på en bild som skiftar till följd av en 
förändrad diskurs. Faktorer som under en period stängdes ute från diskursen 
fick under senare tidsperioder en annan status och kunde då 
passera ”utestängningsfiltret” och ta plats i diskursens värme. Det som avgör 
detta är, för att tala med Fairclough, de mekanismer som styr den sociala 
praktiken. Hegemonin i samhället, som begreppet utvecklats av Gramsci och 
tillämpas av Englund, ser jag som intressant i det här sammanhanget.  

Det är en mångfacetterad väv av faktorer som avgör varför läroböcker har 
det innehåll som de har vid olika tidsepoker. Statens roll med styrdokumenten, 
som blir resultatet av en politisk process, är en sådan faktor. Förlagens roll och 
marknadsanpassningen, som görs för att kunna sälja läromedlen, är andra. 
Lärobokstradition, den enskilde författaren och dennes referensram är 
ytterligare exempel på omständigheter som i varierande grad har betydelse för 
hur läroboken, som läggs på elevernas bänk, är utformad. Man ska också ha i 
minnet att ovanstående faktorer är beroende av varandra.  

Den statliga styrningen av skolan har varit föremål för en hel del forskning 
och ofta står läroplaner och kursplaner i centrum. I vilken mån dessa 
styrdokument påverkar läromedel och undervisning är en empirisk fråga i varje 
undersökning som forskare tar sig an. Jörgen Gustafson ser historieskrivning 
som en form av makt och han har intresserat sig för uppbyggande av 
nationalstater och nationalismforskning. Han ser skolan som en av de 
viktigaste arenorna i sådana processer, varför det är viktigt att undersöka 

                                                             

12 Linderborg, s. 403ff.  

13 Ibid., s. 406.  
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historieundervisningen. I sin avhandling Historiebokens föreställningar. 
Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870-
2000 använder han läroböcker i historia som källmaterial. Syftet är att 
undersöka hur historielärobokens budskap förändrats under den studerade 
perioden. Bland resultaten märks att läroböcker i historia är en trögrörlig genre. 
I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet genomgår den visserligen en 
förändring som framförallt innebar att utgivningen av lärobokstitlar ökade 
påtagligt och innehållet strukturerades på ett annat sätt. En rak kronologi 
utifrån Sveriges historia övergick till att strukturella fenomen fick större plats 
liksom att Sveriges historia sattes i ett mer internationellt sammanhang. Det 
nationella perspektivet återkom successivt och var i stort sett återetablerat på 
1990-talet. Först under 1980- och 1990-talen ökade andelen kvinnor bland 
läroboksförfattarna och på 1990-talet blev också en annan genusordning synlig 
i lärobokstexterna.14  

Totalt sett anser Gustafsson att historieläroboken är en tämligen självständig 
genre som motstått mycket av förändringarna som skett i sin omgivning. 
Författaren anser sig kunna dra slutsatserna att historieläroboksgenren är 
självständig i förhållande till akademins aktuella kunskapsläge samtidigt som 
den har självstyre i förhållande till den politiska skolsfären. De politiska 
styrdokumentens inflytande över läroboksgenren är högst begränsat, enligt 
Gustafsson. ”Flera läroboksundersökningar har som resultat att det inte är 
någon överensstämmelse mellan skiften i skolans styrdokument och innehållet 
i läroböckerna… Resultatet är tydligt, det är ingen överensstämmelse mellan 
nya läroplanskoder och den innehållsliga förändringen i läroböckernas 
innehåll”.15 

En aspekt av statens roll är också den förhandsgranskning av läromedel som 
förekom i Sverige i mer än 50 år. Den första organiserade granskningen 
startade 1938 och fick namnet Statens läroboksnämnd. Ett antal utsedda 
granskare kontrollerade läroböckerna utifrån en rad aspekter, exempelvis pris, 
omfång och om innehållet kunde betraktas som objektivt och vederhäftigt. 
Utifrån granskarnas underlag fattade Statens läroboksnämnd beslut. Från 1974 
skedde en del förändringar som kom att gälla fram till 1983. Även under den 
här perioden gjordes granskningarna av utsedda granskare och beslut om 
godkännande eller underkännande fattades av läromedelsnämnden, som 
sorterade under Skolöverstyrelsen, SÖ. Under den här perioden var det 
obligatoriskt att läroböcker i de samhällsorienterande ämnena skulle 
underkastas en granskning med fokus på objektivitet. Granskarnas 
undersökning var också inriktad på att utröna ifall läroböckernas innehåll var i 

                                                             

14 Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och 
genreförändring i den obligatoriska skolan 1870-2000 (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2017), s. 10, 203ff.  

15 Ibid., s. 46f, 215. 
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enlighet med läroplanens mål och riktlinjer, samt att de uppfyllde krav på 
allsidighet och saklighet.  

1983-1991 fortgick förhandsgranskningen på ungefär samma sätt som 
tidigare, med avseende på de kriterier som skulle kontrolleras. Men det fanns 
en avgörande skillnad. Läromedelsnämnden, som under den här perioden var 
en del av Statens institut för läromedelsinformation, SIL, hade inte längre till 
uppgift att fatta beslut om huruvida de granskade läroböckerna skulle 
godkännas eller underkännas. Utlåtandena fick istället karaktären av 
konsumentinformation. 1991 upphörde den statliga förhandsgranskningen av 
läromedel.16 

Om den här delen av den statliga styrningen av skolan har en del forskning 
bedrivits och jag kommer här att nämna två avhandlingar. Anna Johansson 
Harrie tar sig an frågan om varför statlig förhandsgranskning infördes och 
varför den avskaffades drygt 50 år senare. Hon intresserar sig också för hur 
granskningen gick till och därmed finns ett tvåfaldigt perspektiv i avhandlingen: 
dels den politiska debatten kring detta, dels det praktiska genomförandet. 
Johansson Harries fokus ligger främst på samhällskunskapsämnet.17 Den 
politiska enigheten var stor när beslutet om förhandsgranskning fattades och de 
två huvudargumenten var att hålla priserna på läroböcker nere samt att 
garantera kvaliteten. Den politiska enigheten kännetecknar även beslutet i 
början av 1990-talet om att avskaffa förhandsgranskningen. Här har tidigare 
forskning (Långström) anfört Sovjetunionens fall och Östblockets kollaps som 
en förklaring. En annan slutsats (Holmén) är att tron på statlig kontroll 
minskade samtidigt som den ökade på marknadslösningar. Johansson Harrie 
anser att båda dessa slutsatser är otillräckliga. Hon menar istället att 
förklaringen ska sökas i förändringar i den svenska utbildningspolitiken som 
inletts under 1970-talet och blivit mer uttalad under 1980-talet och början av 
1990-talet. Här fick tron på individen och en ökad strävan efter decentralisering 
stor betydelse.  

På det praktiska planet har Johansson Harrie funnit att granskarna främst 
letat efter sakfel. Objektivitetsaspekten gavs en ökad tyngd efter 1974 och med 
motiveringen att innehållet hade brister stoppades exempelvis första versionen 
av boken Moment samhällskunskap.18 

Sporadisk forskning kring statlig förhandsgranskning har förekommit 
tidigare i Sverige, men då mer som en del av studier som haft andra områden i 
centrum för analysen. Johansson Harries avhandling förefaller således vara det 

                                                             

16 Anna Johansson Harrie, Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga 
förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 (Linköping: Linköpings universitet, 
2009), s. 12f.  

17 Ibid., s. 10, 46f.  

18 Ibid., s. 211ff. 
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första bidraget där den statliga förhandsgranskningen är utgångspunkten för 
studien.  

Historien är föremål för ständiga omförhandlingar och i dessa processer är 
skolans historieundervisning ett viktigt inslag. Därför är det också viktigt att 
frilägga vad det är som påverkar den historia som eleverna får sig till livs. Ett 
bidrag till kartläggningen har givits av Henrik Åström Elmersjö, som studerat 
statens roll och inflytande i den förhandling av historien som äger rum genom 
kontrollen av läromedel. I boken En av staten godkänd historia. 
Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av 
historieämnet 1938-1991 tar han avstampet i den statliga förhandsgranskningen 
av läroböcker/läromedel.  

Åström Elmersjö använder en diskursanalytisk metod där han utgår från 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och de teoretiska principer som 
ligger till grund för den. På det sättet finns beröringspunkter mellan Åström 
Elmersjös teoretiska och metotologiska ramverk och det jag använder. Men det 
finns också skillnader. Jag tillmäter skolans styrdokument (läroplaner och 
kursplaner) större vikt i den diskursiva praktiken och i kopplingen mellan den 
diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Åström Elmersjö har valt att 
begränsa sig till läroboksgenrens diskursordning, som en egen arena, för att 
kunna analysera diskussionerna inom den statliga förhandsgranskningen 
frikopplade från den diskussion som fördes om läroplaner och kursplaner. Han 
påpekar att han dock inte undviker att koppla diskussioner om läroböcker till 
gällande kursplaner.19  I det sammanhanget nämner författaren att den statliga 
styrningen över läroplanen inte gav något större inflytande över läroböckerna.20  

När det gäller den statliga förhandsgranskningens betydelse för 
läroböckernas utformning är inte bilden entydig. Granskningsinstitutionen 
kunde ha en konserverande effekt på läroböckerna och hade sannolikt det 
under den första tiden då förhandsgranskningen skedde, men de sakkunniga 
granskarna kunde också bidra till att utveckla läromedlen. Från och med 1960-
talet skedde betydande förändringar av läroböckernas utformning och här 
ligger det nära till hands att tillmäta de stora förändringarna av det svenska 
skolsystemet betydelse. Parallellskolan avskaffades och enhetsskolan med 
nioårig grundskola infördes.21 Det är ju också i allra högsta grad en form av 
statlig styrning. Sannolikt har systemförändringarna och de nya direktiven till 
de sakkunniga granskarna båda bidragit till de förändringar av läromedlen som 
då tog sin början.  

                                                             

19 Henrik Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia. Förhandsgranskning av 
svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991 (Lund: Nordic 
Academic Press, 2017), s. 9, 14, 25ff.  

20 Ibid., s. 262.  

21 Ibid., s. 263. 
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Politiska beslut och strukturella faktorer är tveklöst viktiga faktorer i sökandet 
efter svaren på vad det är som bestämmer läroböckernas utformning och 
innehåll. Marknadsmässiga villkor och historiebokstradition har också 
betydelse. Det går inte heller att bortse ifrån att det till syvende och sist är en 
enskild författare som håller i pennan när lärobokstexterna ska skrivas. Har det 
någon betydelse eller ska författarnas verk endast ses som resultatet av den 
struktur som de verkar i? Sture Långström har i den flitigt refererade 
avhandlingen Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie 
undersökt läroboksförfattare och deras sätt att skriva historia för gymnasiet. 
Långström har dels studerat ett antal läroböcker, dels gjort intervjuer med 
några av författarna. I den så kallade författarrösten flätas individens perspektiv 
ihop med strukturens. ”Varje läroboksförfattares livsvärld har dessutom en 
egen historia med trådar som är sammanvävda med den samhällshistoriska 
väven. Kort sagt, när författaren ska berätta eller beskriva en historisk händelse 
eller ett skeende, gör hon eller han sina egna tolkningar och bedömningar av 
sin samlade kunskap och erfarenhet”.22 

Långström ägnar också en del av sin avhandling åt den statliga styrningen, 
både med avseende på styrdokumentens betydelse och förhandsgranskningen. 
Utifrån de intervjuer han gjort kommer han till slutsatsen att 
läroboksförfattarna följt anvisningarna tämligen väl när det gäller 
läroböckernas innehåll, dock inte med samma noggrannhet när det gäller själva 
utformningen. Han konstaterar att det är svårt, kanske omöjligt, att helt slå fast 
vilken effekt förhandsgranskningen hade på läroboksproduktionen. På goda 
grunder kan man dock anta att verksamheten hade såväl direkt som indirekt 
påverkan. Bland de direkta effekterna nämner författaren att 
läroboksstandarden kanske blivit jämnare och att känsliga avsnitt beskrivits 
försiktigare och mer mångsidigt än vad som annars kanske blivit fallet. ”En 
indirekt effekt är att författarna och förlagen kan ha blivit så försiktiga att 
läroböckerna blivit utslätade, i vissa fall tråkiga och intetsägande”.23  

Långström uppmärksammar det ekonomiska incitamentet för författarna att 
vara följsamma mot riktlinjerna som staten dragit upp och som kom till uttryck 
i förhandsgranskningen. Om en ny lärobok inte blev godkänd av läroboks-
/läromedelsnämnden riskerade författarna att en investering i tid och pengar 
gick förlorad.24 

Avslutningsvis i den här genomgången kommer jag att titta på ett par 
exempel där USA-bilden är föremål för undersökning. Först Janne Holméns 
avhandling, som är det mest utförliga exemplet i den här forskningsöversikten. 
Det är den studie som har flest beröringspunkter med föreliggande uppsats. Till 
                                                             

22 Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie 
(Umeå: Umeå universitet, 1997), s. 49, 28ff. 

23 Ibid., s. 221.  

24 Ibid., s. 203. 
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sist kommer jag också att beskriva något av innehållet i Amanda Lagerkvists 
avhandling. Den är inte skriven inom historieämnet och den har inte läroböcker 
som källmaterial. Men det finns inslag som på annat sätt är intressanta för 
denna studie och det handlar om en påminnelse om att en utvidgad USA-bild 
även innehåller komponenter som ligger utanför den politiska sfären. 

Janne Holmén undersöker i sin avhandling Den politiska läroboken. Bilden 
av USA och Sovjetunionen i norska svenska och finländska läroböcker under 
Kalla kriget om de olika utrikespolitiska vägvalen i Sverige, Norge och Finland 
efter andra världskriget fick några konsekvenser för hur USA och 
Sovjetunionen framställs i de tre ländernas läroböcker. Teoribildningen hämtar 
han från statsvetenskapen i form av den så kallade småstatsteorin. Studien 
utgår från antagandet att utrikespolitiken och förändringar i utrikespolitiken 
sätter spår i läroboksinnehållet. Därmed problematiserar Holmén också den 
etablerade bilden att läroböcker är en konservativ och trögföränderlig genre. 
Han konstaterar att det finns flera kanaler där den statliga styrningen potentiellt 
kan göra sig gällande och såväl läroplaner som statlig förhandsgranskning av 
läromedel tas upp i avhandlingen. Holmén pekar också ut samhällsklimatet 
som en intressant variabel. Samtidigt betonar han att samhällsklimatet är 
beroende av fler omständigheter än den förda utrikespolitiken. Som ett 
antagande framför han att det främst är genom den statliga styrningen och 
samhällsklimatet som man kan vänta sig att utrikespolitiken styr 
läroboksinnehållet.25  

Källmaterialet utgörs av läroböcker från grundskola till gymnasium i tre 
ämnen: historia, samhällskunskap och geografi. Målsättningen har varit att för 
varje årtionde och skolämne undersöka två böcker per stadium 
(folkskola/mellanstadium, realskola/högstadium och gymnasium) och land. Det 
empiriska underlaget räcker mer än väl: ”För att undersöka om två läroböcker 
per land, ämne och stadium är ett tillräckligt stort antal för att ge en rättvisande 
bild av samtliga läroböckerna på marknaden har jag undantagsvis gått utöver 
antalet två. Detta gäller till exempel de svenska gymnasieläroböckerna i 
historia från 1960-talet. Det utökade antalet läroböcker tillförde inget 
kvalitativt nytt till böckernas bild av USA och Sovjetunionen, utan i stället 
ökade enbart antalet snarlika skildringar. Detta ger en indikation på att antalet 
läroböcker i undersökningen är tillräckligt stort för att man skall kunna hävda 
att studien säger något om läroboksmarknaden som helhet”.26 

För att göra jämförelsen mellan de olika ländernas läroböcker har innehållet 
analyserats utifrån några teman: folk, ekonomi, framstående personer ur äldre 
historia, demokratin i Sovjetunionen, Sovjetunionens konflikter med Finland 

                                                             

25 Janne Holmén, Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 
svenska och finska läroböcker under Kalla kriget (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis. Studie Historica Upsaliensia 221, 2006), s. 12, 24ff, 43. 

26 Ibid., s. 44.  
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och Baltikum 1939-1944, Kalla kriget och USA – ensam dominant efter Kalla 
kriget.  

Holmén visar i sin avhandling att förändringar i utrikespolitiken påverkar 
läroböckerna. Främst genom att utrikespolitiken hade indirekt inverkan via 
samhällsklimatet. Om man gör en grov sammanfattning kan man säga att de 
svenska läroböckerna tog klar ställning för USA i Kalla kriget under 1950-talet, 
därefter avtog de positiva inslagen för att under 1970-talet övergå i kritik mot 
USA, främst på grund av Vietnamkriget. Under 1990-talet svängde pendeln 
igen och kritiken mot USA minskade och enligt Holméns studie tog de svenska 
läroböckerna ett kliv åt höger jämfört med det tidigare årtiondet.  

Holmén tillmäter alltså samhällsklimatet ett betydande förklaringsvärde, 
medan effekten av den statliga förhandsgranskningen var måttlig som likriktare. 
Granskningen framställs som tämligen godtycklig och resultatet avhängigt vem 
det var som granskade. Något effektivt redskap för att få läroboksförfattarna att 
följa en utrikespolitisk linje var det inte.  

Holméns forskning innebär också att bilden av läroböcker som 
trögföränderliga delvis måste omprövas. Den konservativa bilden är 
fortfarande giltig när det gäller historia som är äldre och okontroversiell. I 
många av läroböckerna sker ingen större förändring i framställningen över tid. 
När det däremot gäller frågor som är mer politiskt laddade, exempelvis för- och 
nackdelar med olika ekonomiska system, sker förändringar snabbt i takt med 
förändringar i samhällsklimatet. Därmed är läroböcker också en utmärkt mätare 
på samhällsklimatet vid tiden då läroböckerna skrevs. Studien visar också att 
förändringar i den politiska konjunkturen får ett snabbare och tydligare 
genomslag i samhällskunskapsböckerna än i historieböckerna. Som förklaring 
föreslår Holmén att läroböckerna i historia har en starkare förankring i den 
vetenskapliga disciplinen historia och att det har haft en stabiliserande inverkan. 
27     

Holmén konstaterar i sin avhandling att det i undersökningar av den typ han 
genomför alltid finns metodologiska problem. Han beskriver en fälla som man 
måste se upp med i samband med studier av bilden av en företeelse, nämligen 
den att man som forskare börjar verifiera eller falsifiera källmaterialets 
påståenden och på det sättet målar upp en motbild. Holmén menar att det skulle 
innebära att han bygger upp en bred undersökning om USA:s och 
Sovjetunionens geografi och historia. Det är inte praktiskt möjligt, menar 
författaren. Han anser det inte heller nödvändigt, nej inte ens önskvärt eftersom 
det inte skulle föra hans arbete i riktning mot studiens syfte.28 Denna reflektion 
finns det anledning att ha i minnet även för mig. Syftet med den här uppsatsen 
är inte att teckna USA:s efterkrigshistoria. När jag gör nedslag i någon 

                                                             

27 Holmén, s. 49, 320, 324, 327ff. 

28 Ibid., s. 41. 
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händelse eller något fenomen gör jag det för att det är relevant i förhållande till 
syftet, alltså att undersöka bilden av USA i läroböckerna.  

Holmén konstaterar också att det finns problem även om han använder en 
metod som avstår ifrån att sortera sant från falskt i källmaterialet och istället 
använder sig av positiv och negativ tendens. ”Beroende på olika inställning till 
USA kan tre olika läsare bedöma samma text om landet som positivt tendentiös, 
neutral eller negativ”.29 Holmén anser att han löser problemet genom att 
använda metoden relativ tendens. Genom en tankefigur om att samma tre läsare 
får två texter framför sig menar Holmén att möjligheterna är goda att nå en 
samstämmighet om vilken av texterna som har en mer positiv tendens och 
vilken som har en mer negativ. Holmén anser att metoden har flera förtjänster. 
Bland annat att den lämpar sig för jämförelser över tid, alltså att jämföra äldre 
läroböcker med nyare och läroböcker från olika länder, men från samma 
tidsperiod. En annan fördel är att metoden ger möjlighet att identifiera vad som 
är utelämnat, till exempel omständigheter som inte omnämns i äldre läroböcker 
men som blir belysta i modernare upplagor.30 Här ser jag en parallell till 
Foucaults utestängningsprocedurer och därmed ser jag också anledning att 
beakta denna aspekt när jag undersöker läroböcker från olika tidsepoker.  

Amanda Lagerkvist har i avhandlingen Amerikafantasier. Kön, medier och 
visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63 studerat bilden av USA 
som framträder i reseskildringar skrivna av människor som besökt landet. För 
somliga som läste skildringarna blev det också avgörande för beslutet att företa 
en resa till USA. Lagerkvist har genomfört forskningen vid Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation (JMK) i Stockholm. Avhandlingen är 
alltså inte skriven inom ramen för historieämnet och här finns inte heller några 
läromedel i källmaterialet. Trots det finner jag den relevant för min studie 
eftersom den försöker komma åt bilden av USA, även om författaren här 
använder begreppet ”Amerikafantasier” för att fånga in även andra 
dimensioner än ideologiska och politiska. Lagerkvists studie påminner om att 
bilden av USA är bred och hämtar delar från många olika håll, inte minst från 
populärkulturen. Detta är en högst relevant aspekt för att närma sig en 
förståelse av hur USA uppfattades av människor i Sverige vid den här tiden.  

Under efterkrigstiden var det många svenskar som närde en dröm om att 
göra en resa till USA och reseskildringarna som blev allt fler gav näring åt 
dessa fantasier. Den intensiva strömmen av USA-resenärer gjorde också att 
utbudet av reseskildringar ökade, men det var långt ifrån den enda källan att 
ösa ur för den som fantiserade om att få resa till framtidslandet i 
väster. ”Böcker, radioinslag och tidningsartiklar bidrog, vid sidan av vågen av 
Hollywoodfilmer, jazzmusik, seriemagasin och reklam för arbetsbesparande 

                                                             

29 Holmén., s. 41, 331.  

30 Ibid., 41f.  
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maskiner som svepte över Sverige, till att göra det amerikanska till en 
angelägenhet för svenskarna”.31 

Många svenskar hade släktband till USA efter den omfattande emigrationen 
under 1800- och 1900-talen, och som bland annat beskrivs av Wilhelm Moberg 
i utvandrarsviten. Efter andra världskriget var det högkonjunktur i Sverige och 
det fanns en stark vetenskaps- och teknikoptimism, vilket samspelade med en 
strävan att organisera samhället rationellt. I det sammanhanget sågs USA som 
ett mönsterland och bland annat paret Alva och Gunnar Myrdal reste dit med 
föresatsen att föra hem kunskaper som kunde användas i den svenska 
moderniseringsprocessen. ”Författarna föreställde sig ett släktskap mellan den 
svenska och den amerikanska nationen, länderna framstod som två 
vapenbröder i moderniseringens och fredsarbetets tjänst. Inspiration kom alltså 
från USA i det svenska folkhemsbygget”.32 

 

6 Teori och metod 
Här följer en beskrivning av det teoretiska och analytiska ramverket, som 
bygger på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, till vilken har fogats 
delar från läroplansteori. En naturlig startpunkt för genomgången är hos Michel 
Foucault, som mer än någon annan förknippas med diskursbegreppet.  

 
6.1 Diskursens idémässiga grund 
Diskursens idémässiga rötter går tillbaka till Foucault, som formulerade sina 
tankar om begreppet när han höll sin installationsföreläsning som professor vid 
Collège de France i Paris 1970. Föreläsningen trycktes senare och blev en bok: 
Diskursens ordning (1993).  

Texten är en viktig källa för den som intresserar sig för diskurs och många 
efterföljare har lagt möda både vid att tolka och utveckla den grund som 
Foucault erbjuder. Diskursens ordning beskrivs som en abstrakt och 
svårtillgänglig bok. Foucault är ingen lätt tänkare, konstaterar historikern 
Roddy Nilsson och beskriver att man som läsare riskerar att dras in i en 
labyrint som kan vara svår att ta sig ur och att många invanda tankar ställs på 
huvudet vid läsning av Foucault. “En del av vad han säger är gåtfullt och 
mångtydigt, ibland närmast obegripligt. I sina bästa stunder uttrycker han sig 
dock med en klarhet och briljans som gör att man efter att ha läst ett stycke för 
alltid tror sig veta hur någonting förhåller sig”.33 Den norske statsvetaren Iver 

                                                             

31 Amanda Lagerkvist, Amerikafantasier. Kön, medier och visualitet i svenska 
reseskildringar från USA 1945-1963 (Stockholm: Stockholms universitet, 
Institutionen för journalistik, medier och ommunikation, JMK, 2005), s. 12.  

32 Ibid., s. 13ff. 

33 Roddy Nilsson, Foucault – en introduktion (Malmö: Égalité, 2008), s. 14. 
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B. Neuman går ett steg till och menar att Foucault satte en ära i att leka 
kurragömma med läsaren när hen söker efter en definition av 
diskursbegreppet.34 Det hela blir inte enklare av att Diskursens ordning är ett 
skissartat arbete i tillblivelse. Intrycket är att Foucault tänkte högt vid 
installationsföreläsningen i Paris och han lät åhörarna ta del av såväl 
färdigtänkta idéer som lösa tanketrådar som han avsåg att utveckla senare i sin 
nya roll som professor i “tankesystemens historia”. En del punkter är oklara 
och outvecklade, medan andra lämnas utan att de blir bearbetade.35 

Jag finner Roddy Nilssons karakteristik träffande. Diskursens ordning är inte 
en lättillgänglig bok, men den är användbar för den som vill lära sig mer om 
ämnet och den erbjuder en del metoder. Nilsson påpekar att Foucault själv 
brukade säga att han tillhandahöll en verktygslåda som andra kan låna ur efter 
behov. Det är vad jag kommer att göra. Framförallt är det 
utestängningsprocedurerna som jag finner intressanta i försöken att förstå 
USA-bilden i läroböckerna. Diskurs handlar om regler och konventioner för 
hur människor talar om, skriver om och förstår världen. Av det följer också att 
somliga utsagor är emot reglerna och dessa stängs ute från den rådande 
diskursen.  

Foucault talar om förbudet som en sådan utestängningsprincip. ”Alla vet att 
man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, 
slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst”.36 Foucault tar 
också upp uppdelning och förkastande som en utestängningsfunktion. Han 
nämner motsättningen mellan förnuft och vansinne. Som ett tredje system för 
utestängning nämner Foucault motsättningen mellan det sanna och det falska.37  

I läromedelsproduktion tänker jag mig att utestängningssystem tenderar att 
stoppa information som vid den aktuella tidsepoken, av något skäl, inte får 
plats i den rådande diskursen. Jag är medveten om att jag ger mig ut på jakt 
efter något svårfångat när jag väljer att ha utestängningsprocedurer med som 
ett metodologiskt verktyg. Hur undersöker man något som inte är? 
Utestängningsprocedurerna är knappast framträdande i texterna, det ligger i 
sakens natur. Uttryckt så blir det naturligtvis svårt, men det finns grader av 
svårighet och i vissa fall bedömer jag ändå den här delen av metoden som 
realistisk att handskas med. Jag gör inte anspråk på att kartlägga samtliga fall 
där utestängningsprocedurer varit i arbete. Min ambition sträcker sig till att 

                                                             

34 Iver, B. Neumann, Mening, materialitet, makt. En introduktion till diskursanalys 
(Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 17.  

35 Nilsson, s. 69.  

36 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm (Stehag: Brutus Östlings 
bokförlag Symposium, 1993), s. 7.  

37 Ibid., s. 10ff. 
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finna de tydligaste exemplen. ”Genom vad som framställs som positivt framgår 
dock indirekt vad som är illegitimt…”38  

Foucaults intresse för maktdimensionen blev allt mer markerad med åren, 
men redan vid installationsföreläsningen vid Collège de France var han inne på 
detta och betonade utbildningen som en betydelsefull institution i 
sammanhanget. ”Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att 
upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de 
kunskaper och den makt de bär med sig”.39 

Bland de verktyg som jag lånar av Foucault är det naturligt att nämna 
diskurs-begreppet. Winther Jørgensen och Phillips, som skrivit Diskursanalys 
som teori och metod, beskriver diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av den)”.40  

Mats Börjesson, som skrivit Diskurser och konstruktioner. En sorts 
metodbok, ansluter sig till den definitionen.41 I sökandet efter en rimlig 
definition av diskurs-begreppet finner man snart att det har med språk och 
kampen om verkligheten att göra.  

På omslaget till Börjessons bok finns en bild. Det är en serieruta med en 
kvinna, en man och en hund. Kvinnan och mannen har sina blickar riktade upp 
mot rymden och följande dialog utspinner sig:  

Kvinnan: “Är det inte konstigt att man kan räkna ut hur långt det är till Sirius, 
Aldebaran och Cassiopeja?” 

Mannen: “Jag tycker det är konstigare att man kan veta vad de heter”.42 
I serierutan lyckas upphovsmannen, Ulf Lundkvist, fånga kärnan i centrala 

delar av diskursbegreppet. Dels framgår det hur viktigt språket är för att forma 
bilden av verkligheten. Dels aktualiseras diskussionen ifall det finns en 
objektiv verklighet eller om den blir till genom språket.  

Sanningen ligger antagligen någonstans mitt emellan. Både Foucault och 
Fairclough menar att det finns en icke-diskursiv verklighet och att den kan 
tolkas på olika sätt beroende på hur den beskrivs med hjälp av språket. 

                                                             

38 Kristina Boréus, ”Texter i vardag och samhälle”. I: Göran Ahrne och Peter 
Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (Stockholm: Liber AB, 2015), s. 166f. 

39 Foucault, s. 31.  

40 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och 
metod (Lund: Studentlitteratur AB, 2015), s. 7. 
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Studentlitteratur, 2003), s. 35. 
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I verktygslådan som jag bygger upp kommer jag dessutom att lägga instrument 
som utvecklats av andra tänkare som är inspirerade av Foucault. Jag tänker 
närmast på Norman Fairclough. 

 
6.2 Kritisk diskursanalys och hegemoni 
Jag kommer i den här framställningen att använda kritisk diskursanalys som 
utgångspunkt för min metod när jag undersöker bilden av USA som förmedlas 
i läroböckerna, hur bilden har förändrats över tid och hur man kan förstå dessa 
förändringar. Norman Fairclough har utvecklat en variant av kritisk 
diskursanalys där en modell med tre dimensioner är av avgörande betydelse. 
Till denna modell kommer jag att försöka koppla en övergripande teori om 
hegemoni, som ursprungligen utvecklades av Antonio Gramsci. Genom att 
kombinera Faircloughs modell med ett hegemoni-perspektiv tar en uppsättning 
verktyg form som jag kommer att använda när jag undersöker läroböcker i 
historia för högstadiet. Jag kommer att använda metoden och teorin från 
analysen av enskilda ord i de undersökta läroböckerna till en mer övergripande 
analys av samhällsklimatet och hur innehållet i läroböckerna och hegemonin på 
samhällsnivå hänger samman. ”Verktygslådan” kommer att kompletteras med 
inslag från läroplansteorin, närmare bestämt läroplanskoder som de kommer till 
uttryck i Tomas Englunds analyser av den politiska dimensionen i läroplanerna.  

Om man förenklar och sammanfattar Faircloughs kritiska diskursanalys 
skulle man kunna beskriva den som ett verktyg och en teori för att förstå 
förhållandet mellan text och samhälle. Fairclough är själv lingvist och den 
modell han utvecklat kan beskrivas som tvärvetenskaplig eftersom textanalysen 
kombineras med social analys.43 Analysen spänner alltså över ett stort fält - 
från detaljerade analyser på textens mikronivå, enligt insikter från lingvistiken, 
till bredare sociologiska traditioner för analyser på samhällsnivå. Fairclough 
studerar maktutövning i samhället och han ser kopplingen mellan språkbruk 
och ideologi som avgörande eftersom ideologin manifesteras i konkreta 
praktiker, som språkbruk. 44  Detta beskrivs i en modell som innehåller tre 
dimensioner, vilka jag kommer att beskriva mer ingående nedan. Men först 
några allmänna utgångspunkter för Faircloughs kritiska diskursanalys.  

Diskurs kan förstås på två sätt, enligt Fairclough. Dels är diskurs en social 
praktik och det innebär att språket är något som bidrar till att skapa den sociala 
världen. Dels är det ett avgränsat sätt att tala och skriva om ett visst fenomen. 
Det handlar till exempel om begrepp, eller nyckelord, som fått stort genomslag 
under en viss tidsepok.45 

                                                             

43 Winther Jørgensen och Phillips, s. 72. 

44 Peter Svensson, Diskursanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2019), s. 53ff.  

45 Svensson, s. 54f.  
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Winther Jørgensen och Phillips placerar in olika inriktningar inom 
diskursanalysen längs en axel för att beskriva hur respektive inriktning ser på 
diskursens roll i konstituerandet av världen. Från den ena ytterpunkten där 
diskursen är konstituerande (Laclau och Mouffes diskursteori) till den andra 
där diskursen är konstituerad (historiematerialism). På denna skala placerar de 
den kritiska diskursanalysen, liksom Foucaults synsätt, ungefär i mitten. Här 
anses diskursen ha ett dialektiskt förhållande, vilket innebär att den diskursiva 
praktiken ingår i ett dialektiskt samspel med andra sociala praktiker och att de 
två formerna ömsesidigt konstituerar varandra. Även på en skala som anger i 
vilken mån de olika inriktningarna är att betrakta mest som vardagsdiskurs 
eller abstrakt diskurs placerar Winther Jørgenson och Phillips den kritiska 
diskursanalysen ungefär i mitten, medan Foucault drar mer åt det abstrakta.46 

Ordet ”kritisk” i kritisk diskursanalys finns där för att markera att 
dominerande språkliga konstruktioner utsätts för kritisk analys och att det finns 
en ambition till samhällsförändring. Ordet finns där för att det finns en 
intention att avslöja samhälleliga maktrelationer och att något görs för att 
förändra orättfärdiga sociala förhållanden.47 Jag menar att den kritiska 
diskursanalysen erbjuder verksamma instrument även om man inte har några 
normativa syften med undersökningen. Det är på det sättet jag kommer att 
använda den kritiska diskursanalysen.  

Här följer en beskrivning av Norman Faircloughs modell, som alltså 
innehåller tre dimensioner eller nivåer om man så vill. Jag kommer att 
koncentrera mig på de delar, inom respektive dimension, som jag avser att 
använda i min undersökning. Att använda samtliga komponenter i Faircloughs 
modell låter sig inte göras i ett arbete av den här omfattningen. Faktum är att 
det är ovanligt med undersökningar som använder alla delar i alla tre 
dimensioner. ”Den som vill genomföra en kritisk diskursanalys måste välja ut 
ett fåtal analysverktyg ur den bågnande verktygslådan…”48  Winther Jørgensen 
och Phillips betonar också vikten av att använda de delar av metoden som är 
relevanta för det forskningsprojekt man har framför sig. Det är inget 
självändamål att använda alla delar på samma sätt i alla studier. Tvärt 
om. ”…forskningsdesignen ska konstrueras efter projektets speciella 
karaktär”.49 

                                                             

46 Winther Jørgensen och Phillips, s. 25ff. 
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Upphovsmannen själv verkar också ha en öppen inställning till hur andra 
forskare använder hans analysverktyg och hans modell.50 Jag uppfattar det 
därför som legitimt att ta sig vissa friheter. Faircloughs intention är i första 
hand att utveckla en metod som kan användas för att undersöka social 
förändring i ett samhälle. Tänkbara undersökningsfält kan exempelvis vara 
olika faser av industrialisering, förändrade relationer mellan läkare och patient, 
samt mellan politiker och väljare.51 I många fall är det den sociala praktiken 
som utgör utgångspunkt för problemformuleringen och utifrån den väljs det 
empiriska materialet till undersökningen.52 I min studie går jag in i analysen 
från ett annat håll. Här är utgångspunkten det empiriska materialet och den 
sociala praktiken blir snarare en förklaringsfaktor i mina försök att förstå varför 
USA framställs på ett visst sätt i skolans historieböcker.  

De tre dimensionerna/nivåerna i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
fungerar som en analytisk ram. Winther Jørgensen och Phillips beskriver det 
centrala målet med den kritiska diskursanalysen som en kartläggning av 
förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.53 De tre dimensionerna är: 
text, diskursiv praktik och social praktik (benämns också sociokulturell praktik). 

 
6.2.1 Text  
Den här dimensionen av modellen fokuserar på text, som kan vara skrift, bild, 
tal eller en blandning av det språkliga och det visuella. I föreliggande 
undersökning är det innehållet i historieböcker för grundskolans senare del som 
är av intresse. 

På textnivån analyseras hur språkbruket och texten är uppbyggt med 
avseende på syntax, grammatik och vokabulär.54 Metoden är hämtad från 
språkteori och Fairclough erbjuder ett helt batteri av begrepp och analysverktyg. 
Jag kommer här att beskriva några av dem. Närmare bestämt de som jag 
kommer att använda i analysen av lärobokstexterna.  

Modalitet fokuserar på att undersöka talarens/skribentens grad av 
instämmande i en sats. Winther Jørgensen och Phillips ger exempel på olika 
sätt att uttrycka sig om temperatur. Påståendena är: ”Det är kallt” (alternativ 
1), ”jag tycker att det är kallt” (alternativ 2) och ”kanske är det lite kallt 
(alternativ 3)”. Detta är tre olika sätt att uttrycka sig om en och samma 
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52 Winther Jørgensen och Phillips, s. 83f. 
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temperatur. För mottagaren av informationen handlar det om skilda bilder av 
den vid tidpunkten rådande väderleken. De tre utsagorna uttrycker olika grad 
av säkerhet. ”Vilken modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 
konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem”.55 
Jag anser också att exemplet med vädret erbjuder en möjlighet att se hur det 
icke-diskursiva och det diskursiva uppträder parallellt. Den vid tillfället 
rådande temperaturen är en objektiv verklighet, medan upplevelsen av den 
varierar från person till person. Därmed beskrivs den också på olika sätt.   

När jag studerar innehållet i läroböckerna kommer utformningen av centrala 
meningar i texterna om USA att vara viktiga för analysen av den bild som ges 
skoleleverna, till vilka böckerna riktar sig.  

I genomgången av läroboksinnehållet kommer också nyckelord att ha en 
framträdande position. Kristina Boréus och Göran Bergström för fram 
nyckelorden som särskilt givande för en kritisk diskursanalys. De menar att 
nyckelorden utgör kärnan i kommunikationen. ”Det handlar om ord med 
komplex semantik som förmår uttrycka ideal och föreställningar hos en hel 
grupp, partibildning eller till och med tidsperiod eller epok”.56 Det sistnämnda 
är relevant utifrån den här studiens ansats att jämföra läroboksbilden av USA 
vid olika tidsepoker. Nyckelorden bär mycket information och värderingar 
kring olika fenomen. Och de kännetecknas också av att de framhäver särskilt 
viktiga aspekter och att de alltid är beroende av sin kontext. Boréus och 
Bergström beskriver att det ständigt pågår en förhandling om dessa ords 
betydelse. Rent av en kamp. De två författarna tar Berlinmuren som ett 
exempel. Samma mur kallades av DDR-regimen för ”den antifascistiska 
skyddsvallen” medan Västtyskland använde benämningen en ”skammens 
mur”.57 Det kommer således att handla om att finna de nyckelord i 
lärobokstexterna som präglar diskursen. Det är min övertygelse att det kommer 
att bli nödvändigt att sätta in nyckelorden i en kontext för att det ska vara 
möjligt att göra en analys som leder till ett meningsfullt resultat. Även 
nyckelord som uttrycker en tydlig värdering behöver sättas in i ett 
sammanhang. Boréus och Bergström understryker att en ordanalys med en 
diskurssemantisk ingång innebär att det enskilda ordet ska betraktas som 
inbäddat i en diskurs. Det intressanta är ordets funktion i diskursen.58  

Enligt Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig som diskursanalys.59 För 
att åstadkomma en analys som ger fler svar behöver textanalysen kombineras 

                                                             

55 Winther Jørgensen och Phillips, s. 88. 
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med social analys, vilket manifesteras i att modellen innehåller fler 
dimensioner än den som handlar om text.  

 
6.2.2 Diskursiv praktik  
Den andra nivån i den analytiska ramen benämner Fairclough diskursiv praktik. 
Det som är i fokus för analysen i den här dimensionen är produktionen, 
distributionen och konsumtionen av de texter som studeras.60 ”Man kan då 
studera de processer i vilka texter skapas och sprids, till exempel i 
reklamkampanjer eller framtagandet av nya läromedel för skolan”.61 Den 
diskursiva praktiken är i sin tur avhängig den sociala praktiken som den är en 
del av.62 Den befinner sig på nivån mellan sociala praktikens makronivå och 
mikronivån där texten skapas. De tre nivåerna hänger ihop.63 

Eftersom den här uppsatsen har sökarljuset på den första delen av den 
didaktiska kommunikationskedjan är det naturligt att fokusera på 
textproduktion, alltså på framtagandet av läromedel. Eller snarare resultatet av 
framtagandet och vad som gjort att innehållet i historieböckerna blev det som 
det blev. Där spelar skolans styrdokument sannolikt en intressant roll, liksom 
de traditioner som läroboksförfattarna verkar i. Med den avgränsning som 
denna uppsats har kommer textkonsumtionen, det vill säga hur innehållet tas 
emot och uppfattas av eleverna i klassrummet, att falla utanför framställningen.  

 
6.2.3 Social praktik 
Den tredje nivån i Norman Faircloughs analytiska ram är den sociala praktiken, 
eller den sociokulturella praktiken som den också kallas. Den kan ses som en 
övergripande samhällelig nivå. Här analyseras texterna och de diskursiva 
praktikerna i ett större sammanhang och här spelar till exempel ideologiska 
strömningar i samhället en viktig roll. Det är också i den här dimensionen som 
den kritiska diskursanalysens fokus på maktrelationer och ideologikritik blir 
tydligt.64  

Fairclough anser att textanalysen ensam är otillräcklig som samhällsanalys 
och han har också kritiserat vissa angreppssätt inom lingvistiken för att arbetet 
med att undersöka förhållandet mellan text och samhälle är allt för förenklat 
och ytligt. Det är mot den bakgrunden som Fairclough anser att det krävs ett 
tvärvetenskapligt perspektiv där textanalysen kombineras med en social 
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analys.65 Han talar om varje fall av språkbruk som en kommunikativ händelse 
och i en sådan ska man se på texten och den diskursiva praktiken som en del av 
den sociala praktiken. ”Relationen mellan texterna och den sociala praktiken 
medieras av den diskursiva praktiken”.66  

Det är på denna nivå i den tredimensionella modellen som behovet av 
verktyg från andra discipliner än lingvistiken blir som allra tydligast. Den 
sociala strukturen har både diskursiva och icke-diskursiva element, där den 
senare kan ha en betydande inverkan på den diskursiva praktiken och därför är 
även icke-diskursiva aspekter viktiga att ha med i analysen, enligt Fairclough. 
Det kan exempelvis handla om institutionella och ekonomiska betingelser som 
har betydelse för den diskursiva praktiken.67 Även här kan det vara på sin plats 
att nämna skolans styrdokument och lärobokstraditioner, liksom ekonomiska 
aspekter. Dessa mekanismer är i arbete innan den färdiga lärobokstexten ligger 
på bänken framför eleverna i klassrummet.  

Fairclough föreslår att sociologisk teori och kulturteori kan användas när 
analysen förs upp på den sociala praktikens nivå, där den diskursiva praktiken 
är en del och som i sin tur manifesteras i lingvistisk form - text.68  

Här bygger han framförallt på den marxistiske tänkaren Antonio Gramscis 
teorier. ”Enligt Fairclough tillhandahåller hegemonibegreppet ett sätt varpå vi 
kan analysera hur diskursiv praktik ingår i en större social praktik, där 
maktrelationer ingår”.69 

Gramsci konstaterar att en del former av maktutövning är direkt och bygger 
på fysiskt tvång. En annan typ av makt handlar om system av värdenormer som 
genomsyrar hela samhället och som bygger på att befolkningen anser att 
makthavarnas överhet är legitim. Trots att befolkningens intressen inte är 
desamma som makthavarnas. Detta är viktigt för förståelsen av hegemoni. 
Medborgarna övertygas om regimens välvilja, varför dess dominans kan 
vidmakthållas. Övertygelsen skapas genom styrning av information, utbildning, 
kultur, lagstiftning med mera. Historikern Åsa Linderborg har använt 
hegemonibegreppet i sin avhandling Socialdemokraterna skriver historia. 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000. I likhet med bland 
andra Foucault betonar hon skolans betydelse när det gäller att forma 
människors bild av olika händelser och fenomen. ”Staten har därför en 
avgörande betydelse för upprätthållandet och reproduktionen av hegemonin, 
inte minst genom utbildningsväsendet. Hegemoni handlar således 
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om ’borgarklassens intellektuella och moraliska ledarskap’; dess makt över 
tanken. Hegemoni innebär maktutövning grundad på en målmedveten prägling 
av de underlydandes verklighetsbilder, värderingar, normer och attityder”.70 

När analysen har nått fram till den sociala praktikens dimension kan man 
närma sig frågan om förändring och ideologiska konsekvenser, enligt 
Faircloughs synsätt. Här ingår att se om den diskursiva praktiken reproducerar 
eller förändrar diskursordningen, som är ett system som består av summan av 
alla diskurser inom en social institution. Sjukvårdssystemet är ett exempel på 
en diskursordning inom vilken samtalet mellan läkare och patient är en 
diskursiv praktik. Den vetenskapliga personalens tekniska tal är en annan 
diskursiv praktik och kommunikatörernas sätt att tala och skriva en tredje.71 

Min utgångspunkt skiljer sig från den här tågordningen, men den 
tredimensionella modellen erbjuder ändå metodologiska verktyg. 
Frågeställningarna i den här studien handlar om USA-bilden i historieböckerna 
och perspektivet är i första hand inriktat på verkan. Här handlar det alltså 
snarare om att betrakta innehållet i läroböckerna som en spegel av de strukturer 
som förekommer inom den sociala praktiken. Eftersom uppsatsen har en 
ämnesdidaktisk utgångspunkt ser jag analysen av lärobokstexterna som målet 
och verktygen som jag lånar av Fairclough och Foucault som medel. Hos 
Fairclough förefaller det som om analysen av den sociala praktiken är målet 
och att olika texter kan ses som medel i undersökningen.  

 
6.3 Läroplansteori och läroplanskod som analytiska verktyg 
Med utgångspunkt i det analytiska ramverk som jag redogjort för ovan kommer 
jag här att beskriva några redskap, som jag menar är metodologiskt 
verkningsfulla att använda i kombination med Faircloughs tredimensionella 
modell och den idémässiga grunden från Foucault. Det handlar om 
läroplanskod, som är navet i läroplansteori, vilket handlar om principer för 
urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning. 
Läroplansteori är en forskningsdisciplin som är upptagen av att undersöka vilka 
kunskaper som legitimeras genom läroplanens formuleringar och hur 
urvalsprocesser av innehållet sker. Läroplanskoden är ett begrepp som 
introducerades av Ulf P. Lundgren och det kan ses som ett verktyg för att 
analysera principer och motiv som ligger till grund för stoffurval och 
organiserandet av det som ska gälla som kunskap värd att förmedla.72 
Grundprinciper för utbildningens utformning, om man så vill. När en läroplan 
tar form får det som bör räknas som viktiga kunskaper i ett visst samhälle vid 
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en viss tidpunkt sin utformning. Läroplanen blir också ett tidsdokument, som är 
användbart i läromedelsstudier av den typ som jag försöker mejsla ut 
här. ”Samtidigt som varje läroplan strävar efter att belysa viktiga frågor i sin 
omvärld, ger läroplanen i sig en bild av sin omvärld i koncentrat, där 
dominerande frågeställningar och ideologier från den aktuella tidsepoken blir 
synliga”.73 

Överfört till Faircloughs modell skulle det kunna innebära att resultatet av 
stoffurvalet, i det här fallet läroboksinnehållet, återfinns på textnivån. Vilken 
kunskap som vid en viss tidsperiod anses värd att förmedla, avgörs av 
innehållet i läroplan och kursplan, som är skolans styrdokument. Dessa kan 
placeras in på nivån som Fairclough benämner som diskursiv praktik. I den 
övergripande samhällsdimensionen, den sociala praktiken, ska svaren sökas på 
frågan om varför styrdokumenten, och därmed också läroböckerna, har det 
innehåll som de har. I läroplansteorin är läroplanskoden det metodredskap som 
används för ändamålet. Genom att kombinera Faircloughs modell med de ovan 
nämnda inslagen från läroplansteorin är min förhoppning att få tillgång till 
metodologiska verktyg som bidrar till att föra studien framåt.  

Här följer exempel på några av de mest välkända läroplanskoderna: klassisk 
(syftar till bildning och daning), realistisk (syftar till vetenskaplig förståelse av 
världen), moralisk (syftar till att ingjuta moral och lojalitet hos medborgarna), 
rationell (präglas av ett nyttotänkande. Skolan ska förbereda för praktiska 
uppgifter och har vunnit bred anslutning i moderna samhällen) och 
aristokratisk (syftar till att särskilja elever och betonar konservativa värden).74 
Till dessa ska läggas den medborgerliga läroplanskoden, som identifierats av 
Tomas Englund, professor i pedagogik. Det är den läroplanskoden som jag 
kommer att koncentrera mig på längre fram i det här avsnittet eftersom jag 
anser att den äger stor relevans för analysen av innehållet i historieböckerna 
under efterkrigstiden.  

I diskussionen om läroplanskoder ligger det nära till hands att tala om olika 
utbildningsdiskurser eller skoldiskurser. Alltså ett övergripande system som 
anger vad som är möjligt att tala i skolundervisningen under olika epoker. 
Läroplanskoden, eller diskursen, anger vilket innehåll som ska förmedlas till 
eleverna för att uppnå de syften som är i förgrunden vid olika tidpunkter. Det 
har avgörande betydelse för innehållet i läroböckerna, som spelar en viktig roll 
i den didaktiska kommunikationskedjan.  

Göran Linde, professor i pedagogik, konstaterar att utbildning i offentliga 
institutioner är motsägelsefull och här kommer även maktaspekten in i bilden. 
Å ena sidan fungerar utbildning som frigörande och skyddar mot 
indoktrinering och lögn och ger förmåga till egna ställningstaganden och 
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deltagande i samhället. ”Å andra sidan innebär utbildningen en maktutövning 
där någon annan har valt ut och organiserat stoffet och därmed tagit sig friheten 
att bestämma över den utbildades sätt att tänka och se på världen och livet”.75  

Jag kommer att koncentrera mig på den eller de läroplanskoder som varit 
gällande från slutet av andra världskriget fram till idag. Det kommer också att 
vara nödvändigt att göra en tillbakablick för att se vad som har lett fram till de 
diskurser som gällt från slutet 1940-talet och framåt. Den naturliga 
startpunkten för den bakgrundsteckningen är 1918/1919, då ett genombrott för 
demokratin skedde i Sverige. Det har fått stor betydelse för förståelsen av 
läroplanskoderna. I synnerhet den medborgerliga, som kan ses som en 
överordnad läroplanskod under vilken tre utbildningskonceptioner sorterar: den 
patriarkaliska, den vetenskapligt-rationella samt den demokratiska. 
Tyngdpunkten mellan dessa har förändrats över tid. Den patriarkaliska 
dominerade från 1918/1919 och nådde sin höjdpunkt under andra världskriget. 
Därefter försvagades den till förmån för den vetenskapligt rationella, som var 
den dominerande utbildningskonceptionen under 1950- och 1960-talen. Denna 
fick i sin tur en mer undanskymd roll då den demokratiska 
utbildningskonceptionen började utmana i slutet av 1960-talet och sedermera 
tog plats i centrum.76 Demokratisk fostran är en viktig utgångspunkt i den 
medborgerliga läroplanskoden och samhörighetsfostran utgör en grundpelare i 
skolsystemet.77 Englund beskriver villkoren utifrån vilka begreppet 
medborgerlig läroplanskod ska ses: ”Medborgerlig läroplanskod refererar till 
en specifik politiskt bestämd utbildningskod, betingad av den kapitalistiska 
industrins genomslag och demokratins genombrott i Sverige”.78  

Jag menar att det finns metodologiska beröringspunkter mellan Englunds 
analys av skolkunskapens politiska dimension och Faircloughs modell. Den 
medborgerliga läroplanskoden är ett tankeredskap som kan tas som 
utgångspunkt för att analysera läroplaner och skolkunskap och vidare till en 
analys av förhållandet mellan läroplan och de skilda samhällskrav som 
återfinns i skilda politiska ideologier och sociala krafter.79 Englund kunde dock 
inte förhålla sig till Fairclughs tankefigur eftersom Englund formulerade sina 
analyser inom det här fältet 1986 och Faircloughs Discourse and Social 
Change utgavs först 1992. Men i den upplaga av Englunds bok Läroplanens 
och skolkunskapens politiska dimension som trycktes 2005 nämner han 
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Fairclough i den nyskrivna inledningen. Faktum är att Englund utnämner 
Faricloughs verk till ett av de viktigaste för den fortsatta textanalytiska 
diskussionen och för diskursbegreppets formering.  

Englund beskriver skolan som en av de ideologiska statsapparaterna, med en 
framträdande roll i ideologiförmedling, och hänvisar här till såväl Louis 
Althusser som Antonio Gramsci. ”Statens funktioner utövas av den repressiva, 
den administrativa samt de ideologiska statsapparaterna, av vilka skolan tillhör 
den sistnämnda”.80  

Englund benämner den ideologi som förmedlas från statens ideologiska 
apparater för dominerande ideologi. Den uttrycker styrkeförhållandet mellan 
olika sociala krafter som kämpar om makten över staten och dess apparater. 
Den dominerande ideologin förändras från tid till annan och kan ses som en 
ständigt framtvingad konsensusideologi, som representerar kompromisser. Det 
är detta maskineri som producerar skolans styrdokument. Läroplanerna 
fastställs således efter politisk kamp. De politiska spänningarna löses genom 
kompromiss, varför läroplanerna stundom skickar motstridiga signaler och av 
den anledningen inbjuder till olika tolkningar.81 Styrdokumenten blir vad man 
skulle kunna kalla en minsta gemensam nämnare för synen på hur 
skolundervisningen och dess innehåll ska utformas. Det blir ett dokument över 
samhällsklimatet och läromedlen ses som en förlängning av riktningen som 
pekas ut i styrdokumenten. ”Läromedel utgör auktoritativa och av staten 
auktoriserade tolkningar av de explicita och implicita principerna från 
läroplanen och målsystemet… Läromedel kan ses som centrala 
förbindelselänkar mellan det politisk-ideologiska händelseförloppet och där 
förekommande motsättningar och kompromisser i vilket läroplaner och andra 
centrala direktiv utformas, och utbildning/undervisning som förmedling av en 
verklighetsuppfattning. Läromedlens utformning är emellertid utsatt för 
påverkan från många olika håll och kan analyseras som produkter med 
specifika bestämningar: politisk-ideologiska, vetenskapliga, pedagogiska (- 
undervisningsanpassade), marknadsmässiga etc. i ett komplext samspel”.82  

Här blir vi påminda om den mångfacetterade väv som läroböckerna är en del 
av och att det är många faktorer som har betydelse när innehållet i elevernas 
läroböcker tar form.  

Englund betonar också att det inte går en rak linje från den politiska makten 
till innehållet i läroböckerna. Det är mer komplext än så och traditioner som 
inte nödvändigtvis följer intentionerna från läroplanerna måste beaktas. Det 
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kan handla om ämnesmässiga intentioner och traditioner hos läromedelsförlag 
och läromedelsförfattare.83  

Englund talar också om den hegemoniska ideologin och hänvisar främst till 
Gramsci när han utvecklar resonemanget. Englund beskriver den hegemoniska 
ideologin som uttryck för den djupaste ideologinivån, som präglar vardaglig 
praktik och människors tänkande. Den kan ha sin upprinnelse i en dominerande 
ideologi, som förmedlats av statsmakten under en längre tid. På det sättet kan 
en äldre hegemonisk ordning utmanas och försvagas/förändras. En 
dominerande ideologi kan med tiden uppnå hegemoni-
status. ”Sammanfattningsvis så står hegemonibegreppet för något mycket mer 
inträngande och i samhället djupare liggande än den dominerande ideologin 
som är knuten till statsapparaten”.84 Steget är inte långt till att återigen 
upptäcka paralleller hos Foucault som under sin verksamhet var sysselsatt med 
att undersöka kampen mellan olika diskurser. Insatt i ett perspektiv av 
Faircloughs kritiska diskursanalys faller det sig naturligt att placera 
hegemonsik ideologi i den övergripande nivån, den sociala praktiken.  

Englund som i sin studie fokuserar på samhällskunskaps- och historieämnet 
ser hela den didaktiska kedjan som föremål för politisk påverkan och när det 
gäller innehållet i läroböckerna för han ett resonemang som i stora stycken 
påminner om Faircloughs beträffande modalitet, som ett metodologiskt 
instrument. Englund frågar sig vilken verklighetsbild som förmedlas. Är den 
fix och färdig och utan motsättningar eller erbjuder läromedlen en världs- och 
verklighetsbild som inbjuder till en mer problemorienterad metodik?85 Det 
skulle man kanske kunna likna vid en axel där säkerhet finns i ena änden och 
tvekan i den andra.  

Vilken ställning har den medborgerliga läroplanskoden i dag? Englund ger 
inget entydigt svar på det, men han anser att det finns skäl att fråga sig om den 
existerar efter det utbildningspolitiska systemskifte som tog sin början i slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet och som har inneburit ett genombrott för 
friskolor och en situation där skolor fungerar som vinstdrivande företag. 
Englund konstaterar att skolan marknadiserats och att inslagen från new public 
management i styrningen ökat. Föreställningen om utbildning för samhörighet 
och gemenskap, ”public good”, som tidigare var det dominerande synsättet, har 
manövrerats ut av utbildning för ”private good” – egennytta. Eftersom ett 
skolsystem som genomsyras av en samhörighetsfostrande princip är en 
grundpelare i den medborgerliga läroplanskoden måste man sätta i fråga om 
den fortfarande kan gälla som beskrivning av det svenska skolsystemet.86 Jag 
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har inte sett något förslag till läroplanskod som kan sägas ersätta den 
medborgerliga och jag kommer inte heller att lansera någon. Däremot kan det 
vara på sin plats att ha Englunds reflektioner i åtanke, när man studerar Lpo 94 
och framförallt Lgr 11.  

 
6.4 Metoddiskussion 
Ovan har jag redogjort för det analytiska ramverket och något om vilken metod 
jag kommer att använda när jag tar mig an källmaterialet, som utgörs av 
styrdokument för skolan (läroplaner och kursplaner) samt läroböcker i historia. 
Här kommer jag inledningsvis att göra en rekapitulation och försöka destillera 
fram en kortfattad, och förhoppningsvis klargörande, beskrivning av vad som 
väntar längre fram i uppsatsen.  

Därefter kommer jag att diskutera källmaterialet och urvalet av detsamma. 
Jag avser dessutom att ta upp några problem som jag kommer att behöva 
hantera i den avslutande analysen.  

Den grundläggande tankefiguren präglas av diskursbegreppet, så som det 
kommer till uttryck i Foucaults teoriutveckling. Tillämpningen sker utifrån en 
kritisk diskursanalys, som utvecklats av Norman Fairclough och som består av 
en tredimensionell modell: text, diskursiv praktik och social praktik. På denna 
grundstomme har jag monterat inslag från läroplansteori, i första hand 
läroplanskod, som är ett verktyg för att analysera bland annat principer för 
urval av kunskaper som anses legitima vid olika tidpunkter. Läroplanskoden 
hör, enligt mitt sätt att se det, hemma inom den sociala praktiken och kan sägas 
utgöra en del av samhällsklimatet som präglar olika epoker. Läroplaner och 
kursplaner återfinns på den diskursiva praktikens nivå, medan läroböckerna 
sorteras in i på mikronivån, den som kallas för text.  

Vad är en lärobok? Frågan kan te sig trivial, men så snart man börjar fundera 
på svaret så inser man att det inte är självklart. Därför är det på sin plats att 
redovisa vilken definition jag använder eftersom den innebär en grundläggande 
förutsättning för urvalet. Holmén använder en beskrivning som jag finner 
lämplig även för denna studie: ”Med lärobok menas här en bok som 
kontinuerligt används i undervisningen och innehåller väsentliga delar av det 
stoff som ska inläras. Andra böcker som ibland används i undervisningen, som 
kartböcker, historiska läseböcker, uppslagsböcker och fördjupningsmaterial, 
faller utanför definitionen och är inte föremål för undersökningen i 
avhandlingen. Inte heller läromedel som historiska och geografiska planscher, 
diabilder, filmer, videoband, skolradio och -TV eller olika interaktiva 
läromedel har undersökts”.87  

Jag kommer på textnivån att göra analyser av hur USA:s roll i några 
internationella konflikter från andra världskrigets slut till idag framställs i 
läroböckerna. Analysen kommer att vara fokuserad på nyckelord och modalitet. 

                                                             

87 Holmén, s. 23. 
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I textanalysen kommer jag också att försöka utröna vad som inte berättas. Det 
som av någon anledning inte blivit en del av bilden, eller diskursen. Det som 
med Foucaults terminologi kallas för utestängningsprocedurer. Iakttagelserna 
från läroboksgenomgången ställs i relation till riktlinjerna i skolans 
styrdokument. Resultatet av detta ska i sin tur analyseras i förhållande till den 
sociala praktiken, som här representeras av faktorer som varit i arbete inför 
fastställande av läroplaner och kursplaner.   

Undersökningar som genomförs med en kvalitativ metod blir ofrånkomligen 
präglade av forskningstradition, den yttre politiska, sociala och kulturella 
miljön, den egna personligheten, värderingar, egna intressen och anlag. Det 
leder fram till att studier av den här typen till dels präglas av subjektiva 
tolkningar. Är det ett problem? Kanske, det beror på hur det hanteras. Men vad 
skulle alternativet vara? En ansats att genomföra studien i en positivistisk 
tradition med krav på objektivitet skulle knappast vara att föredra. Även här 
skulle objektiviteten på goda grunder kunna ifrågasättas. Om man exempelvis 
med kvantitativa metodverktyg skulle räkna ord skulle själva räknandet kunna 
nå en exakthet, men innan man kan företa en sådan måste en bedömning göras 
av vilka ord som ska räknas och hur de ska kodas och ordnas. Vad kan man då 
som forskare göra om någon hundraprocentig objektivitet inte står till buds, 
oavsett metod? Man kan sträva efter saklighet och öppenhet i 
framställningen.88 Det försöker jag göra bland annat genom att redovisa 
sammanhanget i vilka nyckelord, modalitet och utestängning förekommer.  

Ett antagande i den här uppsatsen är att ett verkansperspektiv är mest 
relevant för att förstå varför lärobokstexterna har det innehåll som de har vid 
olika tider. Läroboken ses som en spegel av samhället och som resultatet av 
samhällsklimat och politiska processer. Om jag mot den bakgrunden för ett 
ögonblick uppehåller mig vid några begrepp och metodinslag som främst 
används inom samhällsvetenskaplig forskning skulle resonemanget kunna bli 
det här: Samhällsklimatet (orsaksvariabel) kan antas påverka innehållet i 
läroböckerna (effektvariabel). Det finns ett samband mellan orsaks- och 
effektvariabeln om effektvariabeln ändrar värde som en följd av förändringar i 
värdet på orsaksvariabeln. Det hela bygger på att orsaken i tidshänseende 
kommer före effekten. Att en så renodlad kausaleffekt skulle föreligga när det 
gäller läroboksinnehåll bär inte sannolikhetens prägel, orsak-verkan-kedjan är 
mer komplex än så. Mer troligt är att samhällsklimatet kanaliseras genom 
styrdokumenten (mellanliggande variabel). Styrdokumenten kan också ses som 
en orsaksvariabel, medan samhällsklimatet är en bakomliggande orsaksvariabel. 
En kausalmodell med samverkande orsaksvariabler skulle innebära att 
samhällsklimatet och styrdokumenten inte har någon koppling sinsemellan, 
men att de var för sig påverkar innehållet i läroböckerna. Det förefaller inte 
heller sannolikt. Det är mer troligt att en rad faktorer uppträder tillsammans 

                                                             

88 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 36f.  



35 
 

och påverkar varandra i olika grad i en väv som är mångfacetterad och där 
effekterna kan vara både direkta och indirekta.89  

Inom samhällsvetenskaplig forskning som är kvantitativt inriktad skiljer man 
på samband och samvariation. Faktorer kan samvariera utan att det finns något 
verkligt samband mellan dem och det är därför viktigt att man skiljer på 
begreppen. ”Samband har man först när den samvariation man finner kan 
grundas på en teori och ett teoretiskt resonemang. De krav man ställer på ett 
samband går alltså längre än vad som är fallet med samvariation och liknande 
statistiska effekter. Den samvariation man finner måste vara teoretiskt 
intressant och det är något man själv avgör genom de teorier man har som 
utgångspunkt”.90 

Föreliggande uppsats är inte en kvantitativ studie men ovanstående 
resonemang kan ändå, på ett principiellt plan, vara välgörande att ha i åtanke 
vid analysen av hur variabler kan orsaka effekter på andra variabler. Även om 
styrkeförhållandena i en orsak-effekt-kedja svårligen låter sig mätas exakt.  

Beträffande urval och avgränsning av källmaterialet är det givet i den del 
som behandlar styrdokumenten. Jag undersöker de undervisningsplaner, 
läroplaner och kursplaner som gällt för skolan under perioden 1945-2019. De 
delar av dokumenten som direkt eller indirekt har bäring på undersökningen av 
USA-bilden i läroböckerna beskrivs i genomgången. 

Frågorna som rör urval av läroböckerna är mer komplexa och kan generera 
olika svar beroende på hur undersökningen läggs upp. Någon form av 
avgränsning måste under alla omständigheter göras, i synnerhet i en studie som 
är så begränsad som denna. Men frågan är aktuell även i mer omfattande 
undersökningar. Holmén har i sitt avhandlingsarbete haft som riktmärke att ha 
minst två läroböcker per ämne, stadium och land (se avsnittet ”Tidigare 
forskning”) och att ordna materialet decennievis. Detta är en ordning som jag 
finner rimlig, varför jag har bestämt mig för att göra på samma sätt. Jag 
kommer således att sträva efter att studera minst två läroböcker per decennium. 
När böckerna ska väljas ut kan man utgå från en rad olika kriterier. Böckerna 
med de största upplagorna är en utgångspunkt som tidigt anmäler sig, men det 
låter sig svårligen göras eftersom förlagen inte redovisar några siffror. Böcker 
som givits ut i nya upplagor kan antas ha fått stor spridning eftersom de 
omarbetas och ges ut på nytt. Att inrikta sig på stora förlag kanske också kan 
vara en möjlighet för att vaska fram böcker som nått många elever.  

Jag har fått tillgång till källmaterialet genom Mittuniversitetets bibliotek i 
Östersund. Somliga läroböcker har lånats från universitetets bibliotek i 
Sundsvall. Volymer som inte finns i Mittuniversitetets samlingar har fjärrlånats 
från andra bibliotek i Sverige. Dessutom har jag fått låna ett antal läroböcker 
från Parkskolan i Östersund.  

                                                             

89 Holme och Solvang, s. 73ff. 

90 Ibid., s. 294.  
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Urvalet har styrts av några kriterier som ingår i förutsättningarna som jag 
beskrivit ovan. Indelningen i tioårsperioder är mest ett sätt att ordna materialet. 
I de fall nya styrdokument har börjat gälla inom tidsperioden har det varit 
önskvärt att välja böcker som utgivits efter det året eftersom orsaksvariabeln 
(läroplan och kursplan) tidsmässigt kommer före effektvariabeln (läroboken). 
Min strävan har också varit att ha en tidsmässig spridning inom tioårsperioden 
på böckerna. Som exempel kan nämnas 1960-talet. Eftersom den första 
läroplanen för grundskolan kom 1962 faller det sig naturligt att välja 
läroböcker som utkommit senare och följaktligen sträva efter en spridning 
mellan 1963 och 1969.  

Urvalet är också beroende av en praktisk verklighet, som innebär att man 
helt enkelt får använda de böcker man får tag på. För 1940-talet består 
materialet endast av en bok, men jag bedömer att det inte på något påtagligt 
sätt stör helheten. En omständighet som stabiliserar källäget är Holméns 
observation som gör gällande att fler böcker än två vid varje given tidpunkt 
inte tillför något kvalitativt nytt till materialet, utan endast ytterligare en snarlik 
skildring.  

 

7 Inriktningen för den svenska grundskolan 1945-2019 
I det här avsnittet ska jag försöka teckna de grova inriktningsdragen i 
utformningen av den svenska skolan från slutet av 1940-talet fram till i dag. 
Det kommer i första hand att kretsa kring de styrdokument som har gällt samt 
den läroplanskod som hjälper oss att förstå varför läroplaner och kursplaner fått 
den utformning som de har fått.  

Om vi sätter in detta i en kritisk diskursanalys befinner vi oss dels i den 
diskursiva praktiken, där jag placerar styrdokumenten, dels i den sociala 
praktiken där de bakomliggande faktorerna och grundläggande principerna 
återfinns (läroplanskoden). Innehållet i läroböckerna kan antas vara utformat i 
linje med det som föreskrivs i läroplan och kursplan.  

Jag kommer inte att redovisa allt innehåll i alla läroplaner, utan mer i grova 
drag beskriva bakomliggande faktorer och lyfta fram några karakteristika som 
är relevanta för den här studiens syfte. Målet är alltså inte att åstadkomma en 
fullödig beskrivning av det svenska skolsystemets utveckling, utan min strävan 
är att teckna en grov skiss för att peka på några inslag som haft och har 
betydelse för skolans inriktning. Förhoppningsvis bidrar det till att underlätta 
förståelsen för att de undersökta historieböckerna fått det innehåll som de har 
fått när det gäller USA:s roll i internationella konflikter.  

Beskrivningen av de utbildningsdiskurser som gällt från 1945 till idag tar sin 
början ungefär vid tiden för första världskrigets slut. Som konstaterades ovan 
skedde en avgörande utveckling av den svenska demokratin vid den tiden. 
Rösträtt för män infördes 1909 och efter 1918 års författningsrevision infördes 
allmän rösträtt för kvinnor 1921. De demokratiska värderingarna har sedan 
dess utgjort ett fundament på vilket skolutvecklingen har byggts.  1919 
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fastställdes en undervisningsplan för folkskolorna och här var den progressiva 
pedagogiken i centrum. Planen kom att gälla fram till 1955.91 

1946 års skolkommission är en milstolpe i utvecklingen av det moderna 
skolväsendet i Sverige. Den sammanfaller tidsmässigt med början av 
undersökningsperioden för den här uppsatsen och Göran Linde understryker att 
utredningen från 1940-talet fortfarande har betydelse för den svenska 
skolan. ”Kommissionens arbete kom att leda till en radikal omdaning av den 
svenska skolan. De läroplaner vi har idag är den fjärde generationen läroplaner 
efter 1946 års skolkommission och de präglas av kommissionens anda”.92  

Utredaren presenterade det färdiga betänkandet 1948 och det genomsyrades 
av demokratiska värden, arbetsmetoder inspirerade av den amerikanska 
progressivismen samt förslag om att införa en nioårig enhetsskola. Det 
sistnämnda skedde 1962, då också den första läroplanen för grundskolan 
började gälla.  

Erfarenheterna från andra världskriget gjorde att frågor om demokratins 
överlevnad placerades i fokus och skolan tillmättes en viktig roll för att 
garantera demokratin genom att fostra demokratiska människor.93 

Värt att notera är att skolutvecklingen i Sverige från och med 1946 års 
skolkommission blev föremål för ett starkt inflytande från USA. Alva Myrdal, 
ledamot av kommissionen och en aktiv företrädare för en förändrad pedagogik, 
gav 1941 tillsammans med maken Gunnar Myrdal ut boken Kontakt med 
Amerika. Där skriver hon att den amerikanska skolan, i ett samhälle präglat av 
kapitalism och konkurrens, var mer jämlik och demokratisk än den svenska.94 
Vid det här laget hade redan den progressiva pedagogiken vunnit terräng i det 
svenska skolväsendet och inriktningens främsta förgrundsgestalt var den 
amerikanske filosofen och pedagogen, John Dewey.95 Således präglades 
färdriktningen för den svenska skolan av betydelsefulla influenser från USA 
vid den här tiden, vilket det finns skäl att ha i åtanke när USA-bilen i 
läroböckerna undersöks. ”Det råder ingen tvekan om att den radikala 
omdaningen av den svenska skolan i många stycken är direktimporterad från 
den progressivistiska rörelsen i USA. Denna i sin tur byggde på liberalism och 
på pragmatisk filosofi, och den bakgrunden gavs en mer socialdemokratisk 

                                                             

91 Ulf P. Lundgren, ”En utbildning för alla – skolan expanderar”. I: Ulf P. Lundgren, 
Roger Säljö och Caroline Liberg (red.), Lärande, skola bildning. Grundbok för lärare. 
(Stockholm: Natur & Kultur, 2016a), s. 81ff. 

92 Linde, s. 127.  

93 Englund, s. 241f. 

94 Lundgren (2016a), s. 88ff. 

95 Ibid., s. 82,  
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lokalfärg för svenska förhållanden där jämlikhet kopplades ihop med de 
amerikanska idealen”.96  

Jag menar att resonemanget om de här faktorerna, i analysen av 
läroboksinnehållet, hör hemma dels i den diskursiva praktiken, dels i den 
sociala praktiken. Det handlar om processen i vilken styrdokumenten tar form 
och hur de påverkas av samhällsklimatet. Processen mynnar i nästa steg ut i 
läroböcker. 

1948 beslutade riksdagen att ersätta folkskola och realskola med en 
enhetsskola som innebar nioårig skolplikt för alla. Beslutet följdes av en 
försöksperiod fram till 1962 då en sammanhållen nioårig grundskola infördes.97  

Då kom också den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62. Den 
reviderades 1969. Elva år senare kom Lgr 80, vilken gällde som styrdokument 
för grundskolan fram till 1994 då den ersattes med Lpo 94. Den nu gällande 
läroplanen (Lgr 11) har gällt från 2011. Samtliga är påverkade av riktlinjerna i 
1946 års skolkommission. 

Det här avsnittet avslutas med en genomgång av de styrdokument som har 
gällt för den svenska grundskolan 1945-2019. Jag kommer att undersöka 
kursplanerna för historia för att se om det där finns något som är av betydelse 
för analysen av hur USA:s roll i internationella konflikter beskrivs. Jag 
kommer också att studera de allmänna delarna av läroplanerna för att där söka 
spår av den medborgerliga läroplanskoden och de olika 
utbildningskonceptionerna.  

 
7.1 Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk (1933) 
Styrdokumentet är tämligen allmänt hållet och anger därför inte i detalj vad 
eleverna ska lära sig i det ämne som vid den här tiden benämndes ”Historia 
med samhällslära”. Av målformuleringen framgår att det i undervisningen ska 
läggas vikt vid den nya tiden och att studierna ska beakta förståelsen av den 
egna tidens kultur och samhällsliv. Här ingår också elementära kunskaper om 
det nutida samhällets byggnad och människors rättigheter och skyldigheter. För 
en av årskurserna i realskolan föreskrivs att allmän och svensk historia från 
1815 till nutid ska studeras.98  

Någon allmän del förekommer inte i denna undervisningsplan, som är helt 
inriktad på de olika skolämnena.  

1933 års undervisningsplan för realskolan gällde tills parallellskolesystemet 
avvecklades till förmån för enhetsskolan med den nioåriga grundskolan 1962. 

                                                             

96 Linde, s. 128.  

97 Lundgren (2016a), s. 91ff, 

98 Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk (Stockholm: Kungl. Boktryckeriet. 
P. A. Norstedt och sönder, 1933), s. 16ff. 
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Vid sidan av styrdokumentet för realskolan fanns undervisningsplan för 
folkskolan, men eftersom den skolformen inte är i fokus för det här arbetet 
kommer jag inte att närmare gå in på innehållet i det dokumentet. Däremot har 
jag beskrivit samhällsklimatet i vilket hela den svenska skolutvecklingen har 
tagit avstampet, nämligen utredningen som mynnade ut i undervisningsplanen 
för folkskolan 1919 (se ovan).  

 
7.2 Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) 
1962 infördes enhetsskolan i Sverige, vilket innebar en obligatorisk skola som 
omfattar nio årskurser. Därmed avvecklades det tidigare systemet där den 
obligatoriska folkskolan och den frivilliga realskolan fanns parallellt. Lgr 62 är 
den första läroplanen för den nioåriga grundskolan. Den inleds med en allmän 
del, som föreskriver mål och riktlinjer och som i hög grad har tillkommit 
utifrån skrivningarna i 1946 års skolkommission.99  

I bakgrundsteckningen av Lgr 62 kan också nämnas att den amerikanske 
pedagogen Ralph Taylor anlitades som rådgivare. Han hade verkat som 
rådgivare åt den amerikanske presidenten Harry S. Truman och låg bakom en 
amerikansk läroplansreform som genomfördes 1952. En betydande del av 
idéerna i läroplansarbetet kom således från USA där en ”Sputnik-effekt” hade 
kommit att få betydelse för diskussionerna om skolans målsättningar och 
innehåll. Det naturvetenskapliga och tekniska överläge som Sovjetunionen 
hade vid den här tiden ledde till ökade satsningar på naturvetenskap och 
matematik i amerikansk skola.100 

En tyngdpunktsförskjutning kan anas i slutet av 1950-talet och på 1960-talet. 
Det blev vid den här tiden ett ökat fokus på det föränderliga samhället och 
behovet av vetenskapen som problemlösare. Englund beskriver den positiva 
värderingen av den tidens vetenskap och teknik i välfärdens tjänst som 
grundläggande i denna konception. Medborgarrollen fick en starkare betoning 
på att vara en arbetskraftsresurs i det ekonomiska tillväxtsamhällets 
välfärdsbygge. Skolan underordnades en rationalitet som var bestämd av ett 
teknologiskt tillväxtsamhälle.101 

Den enskilda eleven är i centrum för skolans fostrande verksamhet. 
Samtidigt ska individens behov kombineras med samhällets krav när skolans 
innehåll formas. I det demokratiska samhället uppmuntras eleven att tänka 
självständigt och kritiskt för att motstå tendentiös påverkan. Förutom den 
demokratiska fostran ska eleven också förberedas för arbetslivet. I målen och 

                                                             

99 Linde, s. 129. 

100 Daniel Sundberg, ”Läroplansmodeller i den svenska läroplansutvecklingen”. I: 
Ninni Wahlström, Läroplansteori och didaktik (Malmö: Gleerups Utbildnings AB, 
2015), s. 79f. 

101 Englund, s. 263, 265, 290.  
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riktlinjerna för skolan görs också en internationell utblick med utgångspunkten 
att främja fred och frihet. Skolan ska därför ge eleverna en ökad förståelse för 
andra människors liv och villkor och lära dem att förstå betydelsen av 
mellanfolkliga relationer och internationell samverkan.102 

I kursplanen för historia betonas studier av perioden från 1815 till nutid och 
utgångspunkten ska tas i aktuella händelser och företeelser. USA:s väg från 
nybyggarland till stormakt nämns när kursinnehållet beskrivs. För eleverna ska 
också åskådliggöras vikten av samförståndsvilja, vidsynthet och tolerans samt 
faran med att okontrollerad makt läggs hos enskilda grupper eller personer.  

Kursplanen betonar det globala perspektivet. Eleverna ska också 
uppmärksammas på att olika uppfattningar kan göra sig gällande i omtvistade 
frågor och att det är viktigt att komma ihåg vid behandling av orsaker till krig 
och konflikter. I kursplanen för historia står det också att Sovjetunionen och 
USA givit upphov till en ny slags imperialism och att en allvarlig utveckling 
efter andra världskriget lett fram till en uppdelning i ett öst- och ett västblock. 
Det är därför motiverat att studera de båda ländernas historia.103   

 
7.3 Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) 
Lgr 69 är en reviderad version av Lgr 62 och merparten av det som beskrivits 
ovan är därför giltigt även här. Några omständigheter bör dock nämnas och ett 
par förändringar i kursplanen uppmärksammas.  

Lgr 69 tillkom i en tid då den demokratiska utbildningskonceptionen började 
få tydligare form och började utmana den vetenskapligt rationella som 
dominerat från andra världskrigets slut. Elevens sociala fostran skrevs fram 
som något centralt och samarbete, solidaritet, demokrati och medansvar 
betonades, liksom att skolan ska verka för jämställdhet mellan män och 
kvinnor.104 

Den uppdaterade kursplanen understryker att Sverige och Europa inte får 
dominera i stoffurvalet på ett sådant sätt som ger en felaktig bild av 
Västerlandets betydelse sett i ett världssammanhang. Kursplanen tar också upp 
svårigheten med en objektiv historieundervisning. Läroböcker är skrivna 

                                                             

102 Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62 (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. 
Stockholm: Emil Kihlströms tryckeri AB, 1962), s. 13ff. 

103 Ibid., s. 252ff. 

104 Englund, s. 311. Inga Wernersson, ”Genusordning och utbildning”. I: Ulf P. 
Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok 
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utifrån en bestämd historiesyn och läraren har en bestämd 
historieuppfattning.105 

1969 gav Skolöverstyrelsen ut ett supplement med kompletteringar och 
kommentarer för orienteringsämnena. Där betonas också det globala 
sammanhanget och att förhållanden utanför Europa under de senaste 100 åren 
bör beredas betydande plats i undervisningen. Eleverna ska få förståelse för 
kulturtraditioner utanför Europa och USA, samt väckas till solidaritet och vilja 
till praktiska insatser. I det kompletterande materialet skrivs också fram att 
händelser som visar vaksamheten inom den så kallade tredje världen mot 
industriländernas sätt att utöva ekonomisk och politisk makt bör tas upp till 
diskussion i undervisningen. Det kan i sin tur fungera som bakgrund till 
imperialismen under 1800-talet, första världskriget samt den senare 
utvecklingen utanför Europa. Konfliktanledningar och oroshärdar ska tas upp i 
undervisningen, liksom USA:s och Sovjetunionens historia efter andra 
världskriget. Skolöverstyrelsen skriver också fram vikten av att studera 
samarbets- och samförståndssträvanden och här nämns FN:s historia och 
möjligheter explicit. 106   

 
7.4 Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 
1980 kom den tredje läroplanen för grundskolan. Skolöverstyrelsen lade fram 
ett förslag 1978, men det utsattes för skarp kritik eftersom det var för otydligt 
och gick allt för långt i strävan efter decentralisering. Kritikerna ansåg att den 
statliga styrningen var för liten.  

De politiska turerna var invecklade på vägen fram mot den kompromiss som 
blev Lgr 80. 

Vid den här tiden var den demokratiska utbildningskonceptionen etablerad, 
vilket hade skett i takt med att kraven på medborgarinflytande i samhälle och 
arbetsliv hade ökat. Skolans ämnestradition lämnades ostörd, medan skolans 
roll som demokratisk fostrare återigen fick en tydlig betoning. Skolan ska 
understödja en demokratisk syn på samhället och människan och ”… skolan 
skall inte vara neutral utan ta ställning för demokratin som doktrin”.107 

                                                             

105 Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69 (Skolöverstyrelsen. Stockholm: Svenska 
utbildningsförlaget Liber AB, 1969), s. 185.  

106 Läroplan för grundskolan. Supplement. Orienteringsämnen. Högstadiet. 
Kompletterande anvisningar och kommentarer (Skolöverstyrelsen. Stockholm: 
Svenska utbildningsförlaget Liber AB, 1969), s. 18.   

107 Englund, s. 278, 311.  
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I Lgr 80 fick lärare och skolledare ett större ansvar och dessutom ökade 
inslaget av målstyrning.108 Mål och huvudmoment formulerades med vida 
ramar, vilket gav lärarna ett stort tolkningsutrymme när de följde föreskrifterna 
och utformade undervisningen.109 Från slutet av 1960-talet hade 
jämlikhetsaspekten flyttat fram positionerna i såväl den offentliga debatten som 
i utredningar som föregick Lgr 80. Utbildning började vid den här tiden ses 
som ett förändringsinstrument och skolan som en politisk kraft som ska delta i 
byggandet av ett bättre samhälle.110 I Lgr 80 skrivs de internationella frågorna 
fram och här uppmärksammas att kriser kan hota världssamhället om klyftorna 
mellan rika och fattiga länder vidgas. Genom ett historiskt perspektiv ska 
eleverna få förståelse för naturvetenskapens betydelse för utveckling av 
levnadsstandarden, men också om de faror som är förknippade med tekniken.  

För att illustrera ovanstående beskrivningar av andan i Lgr 80 följer här 
några exempel på formuleringar från de inledande avsnitten som anger mål och 
inriktning. 

Vår demokratis grundläggande värderingar betonas och eleverna ska 
utveckla egenskaper som kan bära upp och utveckla demokratins principer om 
tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor. Här skrivs fram att 
en huvuduppgift för skolan är att väcka respekt för sanning och rätt, 
människans egenvärde, människolivets okränkbarhet och rätten till personlig 
integritet. Av det följer att ingen människa får utsättas för förtryck och varje 
människa har ett ansvar för att försöka minska andra människors smärta, 
lidande och förnedring. ”Skolan ska söka grundlägga solidaritet med eftersatta 
grupper inom och utom landet. Den skall aktivt verka för att invandrarna i vårt 
land innefattas i samhällsgemenskapen. Den ska också grundlägga en vilja att 
söka fredliga lösningar av konflikter. Det betyder att skolan skall sträva efter 
att ge eleverna en förmåga att leva sig in i och förstå hur andra människor har 
det och en vilja att handla med också deras bästa för ögonen.”111  

I Lgr 80 finns ingen kursplan för ämne som benämns ”historia”. Begreppet 
har förpassats in i skuggan och istället ingår det i orienteringsämnena under 
beteckningen ”Människans verksamhet – i tidsperspektiv”. Inriktningen 
beskrivs dels i ett avsnitt som är gemensamt för samtliga ämnen inom 
samhällsorienteringen (geografi, historia och samhällskunskap), dels i ett 
kortfattat avsnitt som specifikt beskriver tidsperspektivet i människans 
verksamhet.  Undervisningen ska bidra till att eleverna får en ökad förståelse 
                                                             

108 Ulf P. Lundgren, ”Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle”. I: 
Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (red.) Lärande, skola bildning. 
Grundbok för lärare (Stockholm: Natur & Kultur, 2016b), s. 109f. 

109 Linde, s. 129. 

110 Englund, s. 268, 272.  
111 Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget, 1981), s. 16f.  
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för andra människor och deras villkor. Utifrån det ska eleverna utveckla en 
vilja till jämlikhet och solidaritet. I kursplanen återkommer också ambitionen 
att öka elevernas tilltro till sin förmåga att påverka och förbättra både sina egna 
och andras levnadsvillkor. Medverkan i fackligt och politiskt arbete nämns som 
möjligheter till att påverka utvecklingen. Ideella organisationer och föreningar 
anges också som sammanhang som eleverna kan delta i för att påverka.112  

I inriktningen för de samhällsorienterande ämnena står också följande: ”I 
undervisningen skall eleverna träna sig att söka orsaker till motsättningar och 
att bearbeta konflikter. Skolan skall hjälpa eleverna att förstå hur konflikter 
mellan enskilda människor, mellan grupper och stater uppstått i det förflutna 
och kan uppstå i dag, vilken grund konflikterna kan ha, hur de kan förebyggas 
och hur de kan lösas. Undervisningen skall syfta till att stärka respekten för 
människans grundläggande fri- och rättigheter. Den skall ge en beredskap för 
fredssträvanden och öka förståelsen för behovet av internationell solidaritet. 
Den skall leda till förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, 
civilisationer, värderingar och levnadssätt”.113  
    Därefter följer ett avsnitt med några punkter som är ämnade att beskriva vad 
som ska ingå i ”Människans verksamhet – tidsperspektivet”. När det gäller 
högstadiet öppnar några av dessa för undervisning om USA:s roll i 
internationella konflikter: Utvecklingen sedan 1700-talets mitt i några ledande 
världsmakter, ett urval av historiska längdsnitt som beskriver utvecklingen 
bland annat när det gäller maktförhållanden och motsättningar, kampen för 
frihet och demokrati samt fredssträvanden. Aktuella sakfrågor och värdefrågor 
satta i tidsperspektiv och några utomeuropeiska kulturer förr och nu anges 
också som innehåll för högstadiet.114  
    Sedan Lgr 80 utfärdades 1980 gjordes en rad av justeringar och revisioner. 
Nya kommentarmaterial och supplement togs fram. Grundtanken var hela tiden 
den samma, mål och huvudmoment skrevs fram för ett innehåll som skulle vara 
nationellt sammanhållet, men ramarna skulle vara vida för att lärarna skulle ges 
ett stort tolkningsutrymme.115 Det innebar att innehållet blev allmänt och en 
smula diffust. För orienteringsämnena utgavs ett kommentarmaterial 1991 och 
där står följande att läsa: ”En granskning av kursplanerna för 
orienteringsämnen preciserar läroplanens allmänna inriktning. Samtidigt är det 
inte helt lätt att komma underfund med vad de olika texterna betyder eller hur 

                                                             

112 Lgr 80, s. 119f.  

113 Ibid., s. 120.  

114 Ibid., s. 124f. 

115 Linde, s. 129.  
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bindande de egentligen är”.116 

7.5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) 
Under 1990-talet ägde den mest omfattande och den snabbaste reformperioden 
i svensk skolhistoria rum. Några exempel på förändringar: Ändrad politisk 
styrning och en omfördelning av ansvaret för skolans verksamhet (denna 
förändring brukar benämnas som kommunaliseringen. Huvudmannaskapet 
flyttades från stat till kommunerna. Riksdag och regering har det övergripande 
ansvaret och kommunerna ansvarar för att skolans organisation och 
genomförande). Vid sidan av decentraliseringen infördes dessutom ett 
fristående skolsystem, som öppnade för fristående skolor att etablera sig. Under 
1990-talet ersattes Skolöverstyrelsen av Skolverket och betygssystemet 
ändrades från ett relativt till ett absolut.117 De omfattande reformerna på 
skolområdet genomfördes i en tid som präglades av statsfinansiell kris, kraftiga 
resursneddragningar och ett förändrat politiskt landskap. I omvärlden hade 
Berlinmuren fallit och det kalla kriget var över. USA-ledda FN-trupper gick in 
i Kuwait, som året innan intagits av irakiska trupper. I det som tidigare var 
Sovjetunionen bildades nya stater och Sverige blev medlem av den Europeiska 
unionen, EU.118 
    Det var vid den här tiden som Lgr 80 ersattes av Lpo 94 (Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet 1994) och med det kom skolan att styras på ett 
annat sätt än tidigare. Formen för styrning i de tidigare läroplanerna hade 
präglats av att ett visst innehåll hade föreskrivits, även om det i en del fall var 
en aning svårtolkat. I Lpo 94 var utgångspunkten istället målstyrning och 
målen för studierna som angavs i läroplanen uttrycktes i övergripande 
termer. ”… så övergripande att det inte alltid framgår klart till vilket ämne ett 
mål hör”.119  
    Lpo 94 delades upp i två skilda dokument; dels läroplanen, dels kursplanerna. 
Skälet till det var en tanke om att läroplanen har en längre livslängd medan 
kursplanernas livslängd var kortare och därför var också behovet större av att 
göra fortlöpande revideringar av dessa.  
    I de allmänna delarna i läroplanen som fastställdes 1994 betonas 
demokratiska värderingar och bland värden som skolan ska gestalta och 
förmedla nämns människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt 
solidaritet med svaga och utsatta. ”I överensstämmelse med den etik som 
                                                             

116 Om undervisningen i orienteringsämnen. Kommentarmaterial. Läroplaner 
1990:104 (Skolöverstyrelsen. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Allmänna förlaget, 
1991), s. 30.  

117 Lundgren (2016b), s. 113ff. 

118 Ibid., s. 125f.  

119 Linde, s. 129.  



45 
 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.120 
När målen för skolan beskrivs betonas att förståelsen för andra människor ska 
främjas liksom förmågan till inlevelse. Främlingsfientlighet och intolerans ska 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ”Det svenska 
samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”.121 
    Undervisningen ska vara saklig och allsidig och skolan ska vara öppen för 
att olika uppfattningar förs fram. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att 
kritiskt granska fakta. Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla 
elevernas beredskap inför framtiden och förmågan till dynamiskt 
tänkande. ”Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se 
den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 
nationsgränser”.122   
    Bland kunskapsmålen som anges i läroplanen återfinns förtrogenhet med 
svenskt, nordiskt, samiskt och västerländskt kulturarv. Förståelse för andra 
kulturer och kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av 
varandra nämns också i det här sammanhanget. Bland de strävansmål som 
anges under ”Normer och värden” kan nämnas att människors egenvärde 
respekteras och att eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för 
förtryck och kränkande behandling. Eleverna ska lära sig att förstå andra 
människors situation och utveckla en vilja att ha även andra människors bästa 
för ögonen.123  
    I likhet med den allmänna delen av läroplanen är också kursplanen 
strukturerad, dels efter mål som skolan ska sträva efter att eleven uppnår, dels 
efter mål som eleven skall ha uppnått vid en viss tidpunkt. I kursplanens 
inledande del som beskriver historieämnet betonas historiemedvetande, det vill 
säga att eleven utvecklar ett perspektiv på tillvaron genom att kunna sätta in 
händelser och fenomen i ett perspektiv av dåtid – nutid – framtid. Kunskaper i 
historia ska hjälpa eleven att förstå sin egen tid. Historieundervisningen ska 
också bidra till att eleven tillägnar sig en kulturell identitet samt utvecklar 
förmågan till kritiskt tänkande och analytiskt betraktelsesätt. Jämförelser med 
den historiska utvecklingen i andra länder ska ge ökad förståelse både av den 
egna kulturkretsen och för att människor i andra delar av världen har en annan 
historisk bakgrund. Undervisningen ska visa både på sådant som skiljer och 
                                                             

120 Läroplan för de obligatoriska skolformerna 1994, Lpo 94 (Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 1994), s. 5 

121 Ibid., s. 5.  

122 Ibid., s. 7.  
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förenar över tiden och rummet.124  
I strävansmålen återkommer historiemedvetandet och här återfinns också 
skrivningar om att eleverna ska få kunskap om det historiska kulturarvet i ett 
europeiskt perspektiv och det historiska arv som människor från andra länder 
bär med sig. 
    När ämnets karaktär beskrivs anförs att eleverna ska bibringas insikten att 
samhällsutvecklingen är dynamisk och oförutsägbar, men också påverkbar. Det 
mångfacetterade i skeenden ska lyftas fram. ”Dit hör de sociala, ekonomiska 
och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och 
maktförskjutningar inom och mellan länder. Inte minst i den moderna historien 
måste också de mörka och destruktiva sidorna, såsom exempelvis etniska och 
religiösa förföljelser, finnas med i undervisningen”.125 
    I kursplanen lyfts ett internationellt perspektiv fram för att belysa skillnader 
och likheter mellan olika kulturer. ”Den kultur som etniska minoriteter i vårt 
eget land har eller som invandrarna har med sig skall tas till vara i 
undervisningen så att den främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett 
etnocentriskt synsätt”.126   
    Den gemensamma referensram som historieämnet ska ge enligt kursplanen 
innebär bland annat att alla elever ska vara förtrogna med vår tids historia med 
dess folkmord, revolutioner, krig och fredssträvanden.  
Kursplanen avslutas med målen som varje elev skall ha uppnått i slutet av 
årskurs nio. Här är några exempel: Känna till den historiska utvecklingen i 
några världsmakter förr och nu, kunna identifiera och reflektera kring några 
olika händelser och skeenden med betydelse för vår egen tid, vara medveten 
om att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt och 
kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och 
används i dag som ett medel för påverkan.127 

7.6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr 11) 
2011 ersattes Lpo 94 av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Lgr 11. Under den tid som förflutit mellan de två 
läroplanerna har tendensen att samhället fått karaktären av kunskapssamhälle 
förstärkts. I kunskapsekonomin har utbildning blivit ett nav kring vilket 
samhällsutvecklingen kretsar och det ställer också krav på utveckling av 
utbildningssystemet. I ett globalt samhälle blir utbildning en vara på ett 

                                                             

124 Kursplaner för grundskolan 1994 (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994), s. 
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125 Ibid., s. 28. 
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tydligare sätt än tidigare. Utbildning, som efter millennieskiftet i allt högre 
grad benämns kompetens, blir en faktor som mer än tidigare mäts och jämförs 
mellan olika länder. OECD:s testprogram PISA (Programme for International 
Student Assessment) är kanske det mest kända exemplet på mätningar och det 
har fått ökad betydelse för utbildningspolitik och reformverksamhet. ”Detta 
innebär att de uppgifter som finns i testen blir styrande för läroplans- och 
kursplanearbete och för första gången i historien inträder en internationell 
indirekt styrning av utbildning”.128 

Under 2000-talet har den politiska styrningen av skolan förändrats i en 
riktning som innebär ökad kontroll och re-centralisering. Tyngdpunkten har 
förskjutits mot resultatstyrning, legal uppföljning och kontroll. Det är mot den 
bakgrunden som man ska se inrättandet av Statens skolinspektion 2008.  

Medan Lpo 94 hade målstyrning som utgångspunkt och fokus på vilka 
förmågor som eleverna skulle utveckla, vilket innebar att innehållet endast 
beskrevs översiktligt, innebär Lgr 11 en återgång till det tidigare systemet med 
starkare stoffstyrning och i diskussioner kring den nya läroplanen har den 
politiska styrningen av innehållet varit stark. Innehållet som eleverna ska 
arbeta med i skolan skrivs fram i kursplaner som centralt innehåll för varje 
skolämne och till det kopplades kunskapskrav för olika betygsnivåer.129 
Målstyrningsprincipen har lagts åt sidan och därför är mål att uppnå och 
strävansmålen borttagna i Lgr 11. Men det finns också en hel del som förenar 
Lpo 94 och Lgr 11. Huvuddragen i beskrivningen av värdegrunden från Lpo 94 
har behållits i läroplanen som började gälla 2011. En kontroversiell 
formulering som finns kvar från Lpo 94 och som varit omdiskuterad är denna, 
som följer på en passage om människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet och jämställdhet: ”I överensstämmelse med den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell”.130   

Kritiken som framfördes gällde förvirringen mellan att undervisningen ska 
vara icke konfessionell samtidigt som värderingarna ska förvaltas av kristen 
tradition. Kritiken gällde också etnocentrism och att fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande knyts till kristen tradition och 

                                                             

128 Lundgren, (2016b), s. 130, 127ff. 

129 Eva Forsberg, ”Styrningen av den obligatoriska skolan – mellan stabilitet och 
förändring”. I: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (red.), Lärande, 
skola, bildning. Grundbok för lärare (Stockholm: Natur & Kultur, 2016), s. 615. 
Lundgren, (2016b), 131ff. 

130 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 
(Skolverket. Stockholm: Norstedts juridik, 2018), s. 5. 
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västerländsk humanism. ”Det kan ju vara så att vissa anser att samma värden 
förvaltas inom t.ex. österländsk visdom och buddhistisk mildhet”.131 

Den första delen av Lgr 11 som beskriver övergripande mål och 
kunskapssyn är i stort sett densamma som i Lgr 94, medan kursplanerna 
däremot har genomgått stora förändringar och struktureras numera utifrån 
ämnets syfte, ämnets innehåll och kunskapskraven i ämnet.132 Samtidigt finns 
det några skillnader i de inledande delarna av läroplanen som det finns skäl att 
nämna. Dessa återfinns där skolan värdegrund och uppdrag beskrivs. Individen 
ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden heter det i den 
inledande meningen i avsnittet där skolans uppdrag föreskrivs. Ett historiskt 
perspektiv finns med här för att eleverna ska utveckla förståelse för samtiden, 
beredskap inför framtiden samt för att utveckla sin förmåga till dynamiskt 
tänkande. Här skrivs också ett internationellt perspektiv fram för att eleverna 
ska kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet. I avsnittet om skolans uppdrag betonas också att 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. 
Förutom att stärka den digitala kompetensen ska eleverna utveckla ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.133 Digital kompetens och 
entreprenörskap är begrepp som inte förekommit i skolans styrdokument 
tidigare. Från 1990-talet och framåt har kunskapssynen allt mer kommit att 
präglas av teknisk-instrumentella perspektiv med motiveringen att samhället 
globaliseras och att kunskapsekonomin är global och 
konkurrensutsatt. ”Ledorden blir därför anställningsbarhet och kompetenser 
som förknippas med arbets- och yrkesliv. Läroplanens ämnen ska kunna 
kopplas till kommande behov av kompetenser när eleven kommer ut i 
arbetslivet”.134 

Skolpolitiken är inte längre endast en nationell fråga. Från och med början 
av 2000-talet har en internationellt utformad utbildningspolitik fått allt större 
betydelse för hur enskilda länder utformar sin politik på området. Här spelar 
OECD en nyckelroll och organisationens policy i utbildningsfrågor är präglad 
av neoliberal ideologi med rötter i 1980-talets USA och Storbritannien. De mer 
socialliberalt inriktade idéerna som tidigare hade en stark ställning i stora delar 
av Europa har tappat mark på utbildningsområdet. Digital kompetens och 
företagaranda återfinns även bland de åtta nyckelkompetenser som 
introducerades av EU några år efter millennieskiftet. EU har också uppmanat 
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sina medlemsländer att reformera sina läroplaner i en sådan riktning.135 Det 
som varit mest utmärkande för svensk utbildningspolitik under 1990-talet och 
början av 2000-talet är, enligt Wahlström, det svenska skolsystemets 
anpassning till ekonomiska marknadsmodeller i strävan efter högre effektivitet 
och bättre kunskapsresultat. Hon beskriver hur enskilda skolor agerar som 
företag på en marknad där såväl offentliga som privata aktörer erbjuder 
utbildning. ”Det svenska skolsystemet som under 1990-talet utvecklades i 
riktning mot decentralisering, avreglering, effektivitets- och marknadstänkande 
visar stora likheter med utveckling i länder som till exempel USA, 
Storbritannien, Nya Zeeland och Australien…”136 

I kursplanerna för Lgr 11 anges centralt innehåll där teman, begrepp, 
lärostoff moment och aktiviteter som ska ingå i undervisningen föreskrivs. 
Detta är betydligt mer detaljerat jämfört med i Lgr 80 och Lpo 94.137 Här följer 
några exempel ur det centrala innehållet för årskurs 7-9. ”De båda världskrigen, 
deras orsaker och följder”, ”Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall 
och nya maktförhållanden i världen”, ”FN”, ”Aktuella konflikter i världen och 
historiska perspektiv på dessa”. ”Kalla kriget” återkommer också när några 
historiska begrepp anges.138 

 

8 USA-bilden i skolans historieböcker 
I det här avsnittet kommer jag att undersöka hur USA framställs i 
historieböckerna för grundskolans senare del. Enhetsskolan infördes 1962 och 
organiserades då i nio årskurser. Dessförinnan var det realskolan som 
motsvarade våra dagars högstadium. 

Jag kommer att vara tämligen generös med citat ur lärobokstexterna, för att 
på det sättet underlätta förståelsen för sammanhanget. De ord som jag 
utnämner till nyckelord kommer att kursiveras. Även i avsnitt som är av 
sammanfattande och refererande karaktär kommer jag att använda nyckelord. 
Dessa kommer att kursiveras även om de inte ingår i ett direkt citat. Om 
kursiveringen gjorts av någon annan än mig kommer jag att ange det.  

Somliga ord är kursiverade eftersom jag anser att de har betydelse för 
analysen av modalitet, alltså graden av säkerhet eller osäkerhet i en utsaga. För 
att kunna skilja dessa kursiverade ord från nyckelorden kommer jag att inom 
parentes skriva modalitet efter dessa ord.  

Det ligger i sakens natur att underlaget för analysen blir större och större ju 
längre fram i tiden undersökningen framskrider. Det beror dels på att tillgången 
                                                             

135 Wahlström, s. 53, 60f. 

136 Ibid., s. 66. 

137 Sundberg, s. 91.  

138 Lgr 11, s. 209f.  
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till läroböcker ökar ju närmare nuet vi kommer. Dels ökar naturligtvis antalet 
händelser som är möjliga att analysera i takt med att de inträffar. Vietnamkriget 
kan av naturliga skäl inte analyseras i läroböcker från 1940-talet.  

De händelser/fenomen som jag kommer att rikta blicken mot är: 
atombomberna i andra världskrigets slutskede, Marshallplanen, Koreakriget, 
Vietnamkriget och kriget mot terrorismen som startade efter 11 september 
2001.  

Förutom ovanstående undersökningsområden kan det i vissa fall vara 
aktuellt att gå utanför ramen. Det handlar då om omständigheter som 
visserligen inte faller inom temaindelningen, men som ändå bör redovisas 
eftersom de på ett påtagligt sätt påverkar bilden av USA i den aktuella 
läroboken. Sådant innehåll kommer jag att redovisa under Övrigt.  

I slutet av varje avsnitt finns rubriken Analys. Här avser jag att göra en 
delbedömning av det material som jag redovisat för respektive decennium. Det 
sker utifrån de faktorer som beskrevs ovan: nyckelord, modalitet och 
utestängningsprocedurer (förkortat utestängning).  

Den övergripande analysen, som omspänner hela den undersökta 
tidsperioden (1945-2019), kommer jag att göra efter genomgången av 
källmaterialet. Det är också i det skedet av undersökningen som jag kommer att 
sätta in de analyserade textfynden i ett sammanhang av diskursiv praktik och 
social praktik. Jag kommer också att ta stöd av metodverktyg som jag lånar 
från läroplansteorin.  

 
8.1 Historieböcker 1940-talet 
Titel: Allmän historia 
Boken utkom i en tredje upplaga 1949 och är skriven av Axel Hagnell och 
Gunnar Olander. Det utsägs inte explicit vilket stadium den är avsedd för, men 
i inledningen ger författarna några utgångspunkter för framtagandet av verket. 
De har strävat efter att erbjuda ett rikt material och att samtidigt undvika att 
göra en sammanträngd och kompakt förkortning av gymnasiernas lärobok i 
allmän historia. Utrymmet för forntidens och medeltidens historia har 
begränsats till förmån för en mer omfångsrik skildring av den nya tiden.139  
Atombomber: 
I slutet av läroboken beskriver författarna andra världskriget och ett avsnitt har 
rubriken ”Atombomben tvingar Japan till underkastelse”. Stycket har föregåtts 
av en passage som bland annat beskrivit att Förenta staternas oerhörda 
resurser även denna gång fällde avgörandet och hur ledarna för 
segrarmakterna samlats i Potsdam för att dra upp riktlinjerna för den hägrande 
freden. Vid den tidpunkten fortsatte ännu Japan kriget i Fjärran 
östern. ”Amerikanarna satte då in ett nytt fruktansvärt vapen, de s. k. 
                                                             

139 Axel Hagnell och Gunnar Olander, Allmän historia (Gävle: Skolförlaget, 1949), s. 
3.  
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atombomberna. (författarnas kursivering). Vid atombombens explosion 
frigöres den kraft, som håller atomerna samman. Denna kraft är flera tusen 
gånger större än dynamitens. Inför detta hemska vapen kapitulerade Japan, och 
det andra världskriget var slut i augusti 1945”.140 
Analys: 
Nyckelord: I texten beskrivs USA:s insatser som avgörande för att få slut på 
andra världskriget och för att åstadkomma den hägrande freden. För att driva 
utvecklingen i den riktningen använde landet ett nytt fruktansvärt vapen, 
atombomben, vars kraft är flera tusen gånger större än dynamitens.  
Modalitet: Författarnas beskrivning innehåller knappast några spår av tvekan 
när de beskriver hur USA, med sina oerhörda resurser, satte punkt för andra 
världskriget.  
Utestängning: Författarna använder flera beskrivningar för att göra tydligt 
vilken kraft som fanns i atombomberna. De skriver också att det var ett nytt 
vapen som var både fruktansvärt och hemskt. Men vilka konsekvenser fick den 
kraft som de beskriver? Det får läsaren ingen information om. Här står inget 
om antalet dödsoffer. Av texten framgår inte att USA fällde två atombomber 
och namnet på städerna (Hiroshima och Nagasaki) nämns inte heller.  
Marshallplanen: 
1947 fattades beslut i USA om Marshallplanen och den började komma igång 
året därpå. Läroboken nämner inte Marshallplanen. 

 
8.2 Historieböcker 1950-talet 
Titel: Världshistorien för realskolan 
Boken utkom 1951 och är skriven av Leif Dannert och Waldemar Lendin. I 
slutet av verket finns ett kapitel benämnt ”Världen i brand” och där återfinns 
ett avsnitt om andra världskriget. Därefter följer ”Vår egen tid”.  
Atombomber:  
I boken beskrivs hur striderna 1945 fortfarande pågick i öster och hur 
amerikanerna återerövrar ö efter ö i Stilla havet. Men motståndet var envist 
och kriget gick långsamt. Författarna konstaterar att kriget i praktiken redan 
var avgjort när atombomben ”… ett nytt fruktansvärt vapen, prövades mot 
några japanska städer. Det påskyndade dock krigets avslutning”.141 

I ett senare avsnitt i boken, ”På väg mot atomåldern”, med 
underrubriken ”Nya landvinningar för tekniken”, kommer mer information om 
atombomben, men då i ett annat sammanhang. Här är det atomkraftens 
potential som står i centrum för läroboksförfattarnas intresse. ”Oanade 

                                                             

140 Hagnell och Olander, s. 190.  

141 Leif Dannert och Waldemar Lendin, Världshistorien för realskolan (Uppsala: 
Almqvist & Wisells skolböcker, Hugo Gebers förlag, 1951), s. 347.  
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möjligheter öppnade sig för människorna, då man lärde sig att genom klyvning 
av atomkärnor frigöra en del av de väldiga energimängder, som finns bundna i 
atomernas inre”.142 I det här sammanhanget berättas att en atombomb fälldes 
över Hiroshima och att verkningarna visade sig vara fruktansvärda med över 
200 000 dödsoffer. När detta redovisats återgår författarna till att beskriva 
atomkraftens potential i civila sammanhang. ”Om man lyckas finna lämpliga 
metoder att använda atomkraften som värmekälla och till att driva maskiner, 
skulle detta sannolikt medföra en ny revolution inom tekniken. Då skulle 
atomåldern på allvar bryta in”.143 
Analys: 
Nyckelord: Ordet återerövrar signalerar i det här sammanhanget att något 
ställs till rätta. Men det går trögt eftersom Japan bjuder hårt motstånd. Flera ord 
betonar vilket fruktansvärt vapen det handlar om, men samtidigt att det innebar 
att andra världskriget fick ett snabbare slut än vad som annars blivit fallet.  
Modalitet: Kriget var i praktiken avgjort när atombomberna släpptes, men det 
påskyndade krigets avslutning. Om detta uttrycker sig författarna med stor 
säkerhet. 
Utestängning: Atombomben beskrivs som ett fruktansvärt vapen, som 
prövades mot japanska städer, men läsaren får inte veta mer än så. I förstone 
nämns inte vilka städer som bombades och inte hur människorna där drabbades. 
Här nämns inte heller att det kan ha funnits andra skäl än de angivna till att 
USA använde atombomber, till exempel som styrkedemonstration mot 
Sovjetunionen.  
Marshallplanen:  
Författarna konstaterar att Europa blivit svårt utarmat efter andra världskriget. 
Tanken har framkastats om att bilda en slags Europas förenta stater för att 
gemensamt övervinna politiska och kanske framförallt ekonomiska svårigheter. 
Till detta har Sovjetunionen ställt sig avvisande.  

”Av största betydelse har Förenta staternas ekonomiska hjälp till Europa 
blivit”.144 Därefter fortsätter texten med beskrivningar om att Marshallplanen 
gäller perioden 1948-51 och att den ekonomiska hjälpen till Europa omfattar 
flera miljarder dollar. Sovjetunionen och övriga stater i östblocket har ställt sig 
utanför och avvisat Marshallhjälpen med motiveringen att mottagarländerna 
blir alltför beroende av Förenta staterna.  
 
 
 

                                                             

142 Dannert och Lendin., s. 358.  

143 Ibid.  

144 Ibid., s. 356. 
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Analys:  
Nyckelord: I textavsnittet används både ordet Marshallplan och Marshallhjälp. 
I båda fallen är ordet laddat med betydelsen hjälp och stöd till det utarmade 
Europa. Hjälpen har varit av största betydelse för mottagarländerna.   
Modalitet: Författarna uttrycker sig med ett stort mått av säkerhet när de 
beskriver betydelsen av de ekonomiska bidragen för Europas återhämtning.  
Utestängning: Här nämns inte att USA kan ha haft ett eget intresse av att dela 
ut pengar till länder i Europa. Här framgår inte att detta ingick i en strategi för 
att skapa köpkraft i Europa för att på det sättet öka efterfrågan på amerikanska 
varor. Här nämns bara antydningsvis att Marshallplanen/hjälpen var ett 
ekonomiskt vapen i det Kalla kriget. Det faktum att Sverige erhöll ekonomiskt 
stöd inom ramen för Marshallplanen/hjälpen nämns inte heller.  

 
Titel: Allmän historia för realskolan 
Läroboken utgavs i en andra upplaga 1952 och är skriven av Simon Erlandson 
och Knut Wichman. Boken behandlar andra världskriget tämligen kortfattat 
och författarna sätter punkt efter 1947.  
Atombomber:  
När Japan svarat nej till kravet på kapitulation fälldes den första atombomben 
över den japanska staden Hiroshima. ”Ett sådant förödande vapen hade aldrig 
förr riktats mot en fiende. Sedan ännu en atombomb förstört en japansk stad, 
kapitulerade Japan (aug. 1945)”.145 
Analys: 
Nyckelord: I den sparsmakade beskrivningen konstaterar författarna att 
atombomben är ett förödande vapen och en japansk stad blev förstörd som ett 
resultat av att det nya vapnet användes.  
Modalitet: Läsaren ges en rak och tydlig beskrivning av vad som skett. Ingen 
tvekan i utsagan.  
Utestängning: Nagasaki benämns här som ”en japansk stad” och som läsare 
får man ingen information om antalet dödsoffer och andra konsekvenser. Inte 
heller något om i vilken mån kriget var avgjort när vapnet sattes in och inget 
resonemang om vilka motiv USA kan ha haft för att använda sitt nya 
förintelsevapen för första gången.  
Marshallplanen:  
Omnämns inte i ”Allmän historia för realskolan”.  
Analys: 
Nyckelord: - 
Modalitet: - 

                                                             

145 Simon Erlanson och Knut Wichman, Allmän historia för realskolan (Stockholm: 
Svenska bokförlaget Norstedts, 1952), s. 302.  
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Utestängning: Inget nämns om Marshallplanen, trots att det gått flera år sedan 
den sattes i verket. Faktum är att projektet var avslutat sedan ett år när 
läroboken utkom.  

 
8.3 Historieböcker 1960-talet 
Titel: Historia 9 
Karl Meurling och Ragnar Wirsén har skrivit läroboken som utkom 1964. 
Merparten av boken behandlar äldre historia, vilket är i enlighet med den då 
gällande läroplanen. Den allmänna historien från 1815 fram till tiden för 
bokens utgivning ingår i undervisningen för årskurs 8. I ”Historia 9” finns dock 
ett kapitel som heter ”Längdsnitt genom historien” och i 
underavsnitten ”Teknikens utveckling” och ”Världsvälden från antiken till våra 
dagar” finns passager som äger relevans för denna undersökning.  
Atombomber:  
När de tekniska landvinningarna på olika områden beskrivs finns ett avsnitt där 
läsaren får veta om television, radar och atomkraft. ”I det andra världskrigets 
slutskede användes atombomber med förödande verkan. Lyckligt vore om 
sådana stridsmedel aldrig mera komme att tillgripas och om atomkraften 
uteslutande (modalitet) toges i bruk för fredliga ändamål”.146 
Analys: 
Nyckelord: Atombomber har en förödande verkan, men tekniken kan med 
fördel användas för fredliga ändamål.  
Modalitet: Ovanstående uttrycks utan någon större tvekan, men texten stänger 
inte helt för att atomvapnet kan spela en roll även i framtiden eftersom ordet 
uteslutande används.  
Utestängning: Det står i texten att atombomber användes, men inte av vem 
och inte mot vem. Om atomkraften uteslutande borde användas för fredliga 
ändamål, borde det innebära att man inte kan utesluta att den kan komma att 
användas i krig. Detta utvecklas inte här.  
Övrigt: 
Författarna skriver att man bara behöver kasta en blick på rubrikerna på 
utlandssidorna i en dagstidning för att se att det finns tre världsmakter: USA, 
Sovjetunionen och Kina. Efter en kort beskrivning av USA och världskrigen 
står följande att läsa: ”Bland världens demokratiska stater har USA blivit den 
ledande makten”.147 
 
 

                                                             

146 Karl Meurling och Ragnar Wirsén, Historia 9 (Stockholm: P. A. Norstedts och 
söner, 1964), s. 118.  

147 Ibid., s. 133. 
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Analys: 
Nyckelord: Orden demokratisk och ledande makt/världsmakt bygger bilden av 
ett land som är stort och starkt och som värnar om demokratiska värden.  
Modalitet: Författarna slår fast ovanstående med ett stort mått av säkerhet.  
Utestängning: Författarna beskriver atombombernas verkan som förödande, 
men här finns inga uppgifter om på vilket sätt. Beskrivningen är knapphändig. 
Antagligen är den mer utförlig i boken som är avsedd för årskurs 8.  

 
Titel: Historia i grundskolan, åk 8 
Läroboken utkom 1966 och har ett tämligen omfattande innehåll med sina 
drygt 340 sidor. Boken är skriven av Lars Hildingson och Lennart Husén. 
Atombomber:  
I ett kort stycke under rubriken ”Japan besegras” beskrivs att Japans krafter var 
uttömda och att landet drevs tillbaka i Stilla havs-kriget. ”I krigets slutskede 
fällde amerikanerna två atombomber (författarnas kursivering), de första och 
hittills enda, över japanska städer, och Sovjetunionen förklarade krig mot Japan. 
I augusti 1945 måste japanerna kapitulera”.148 

I ett avsnitt som beskriver Japan efter 1914 kommer mer information om 
atombombernas konsekvenser. ”Det som emellertid slutgiltigt avgjorde kriget 
var de atombomber (författarnas kursivering) som amerikanerna fällde över 
städerna Hiroshima (författarnas kursivering) och Nagasaki (författarnas 
kursivering) i augusti 1945, några månader efter det att Tyskland kapitulerat. 
Enbart atombomben över Hiroshima vållade ca 100 000 människors död. 
Tiotusentals dog först efter ohyggliga lidanden, som bl.a. orsakades av den 
radioaktiva strålningen som explosionen åstadkom”.149  

Därefter skriver författarna att Japan var krossat och att amerikanska soldater 
landsteg i Japan. USA:s uppgift blev att bestämma hur Japan skulle styras och 
fostras om till en demokrati.150  
Analys: 
Nyckelord: Författarna gör tydligt att ett stort antal dödsoffer blev följden av 
atombomben som fälldes över Hiroshima. Den radioaktiva strålningen 
orsakade ohyggliga lidanden hos många människor innan de dog. Ordet krossat 
används också för att markera styrkan i den amerikanska krigsapparaten. Sedan 
ikläds USA rollen som landet som ser till att demokrati införs i Japan.  
Modalitet: Författarna beskriver förlopp och konsekvenser utan någon tvekan.  

                                                             

148 Lars Hildingson och Lennart Husén, Historia i grundskolan, åk 8 (Stockholm: 
Natur och Kultur, 1966), s. 200.  

149 Ibid., s. 245.  
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Utestängning: Bakomliggande orsaker till att USA använde atomvapnet 
nämns inte här. Inget om att detta kan ses som ett av de första stegen på väg 
mot Kalla kriget. Inget om att USA såg atombomben som ett sätt att rädda 
amerikanska soldaters liv.  
Marshallplanen:  
Författarna skriver att kampen mellan supermakterna till stor del har varit en 
ekonomisk kamp och att båda sidor sökt skaffa sig bundsförvanter genom att 
ge ekonomisk hjälp. ”Marshallplanen (författarnas kursivering) kallades ett 
stort amerikanskt hjälpprogram, som efter kriget tog sikte på att hjälpa de 
utblottade europeiska staterna på fötter igen. Föll de djupt ner i fattigdom, 
skulle de bli ett byte för en framträngande kommunism, resonerade man 
(modalitet) i Amerika”.151 
Analys: 
Nyckelord: Textpassagen innehåller en rad ord som, i det sammanhang de 
används, bygger bilden av USA som en god kraft som delar ut pengar till 
behövande. Här nämns också att bidragen kan ses som ett vapen mot 
kommunismen.  
Modalitet: I den del av texten som beskriver Marshallpengarnas roll för att 
undvika att fattiga länder skulle bli ett byte för kommunismen refererar 
författarna till hur makthavarna i USA resonerade. Det är alltså inte författarna 
som slår fast detta.  
Utestängning: Här nämns inget om att USA kan ha haft egna intressen, 
förutom att mota kommunismen, av att ge ekonomiskt bistånd till länder i 
Europa. Genom att hjälpa de europeiska länderna på fötter igen åstadkom USA 
också en starkare marknad för sin egen ekonomi.  
Koreakriget:  
I kapitlet ”De två supermakterna” förekommer ett mindre avsnitt om 
Koreakriget, som ett exempel på hotad världsfred. Författarna skriver att kriget 
utbröt mellan det kommunistiska Nordkorea och det icke-kommunistiska 
Sydkorea. ”Amerikanska trupper stoppade såsom ombud för FN försöket att 
utbreda kommunismen i Sydkorea”.152 

På annan plats i boken framhålls att Nordkorea betraktades som angripare 
och att ett storkrig var nära. Stillestånd kunde uppnås genom ingripande från 
FN, som huvudsakligen bestod av amerikanska trupper.153 
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Analys:  
Nyckelord: Även här handlar det om USA som garant för att kommunismen 
inte breder ut sig. Detta ges ökad legitimitet genom att USA uppges agera som 
ombud för FN.  
Modalitet: Författarnas utsagor innehåller knappast någon tvekan.  
Utestängning: Koreakriget var en stor katastrof, där över två miljoner 
människor miste livet. Det framgår inte av lärobokstexten. Inte heller att den 
amerikanske befälhavaren planerade att sätta in kärnvapen berättas här. Även 
information om jakten på kommunister i USA hamnar utanför texten.  

 
Titel: Historia för grundskolans högstadium 1. Årskurs 8. 
Boken är skriven av Leif Dannert och Waldemar Lendin och utkom 1967 
(tredje upplagan).  
Atombomber: 
Avsnittet som beskriver andra världskrigets slutskede påminner i stora stycken 
om det som författarna skrev i läroboken ”Världshistorien för realskolan”, som 
utkom 1951 (se ovan under rubriken ”Historieböcker 1950-talet). Vissa 
språkliga justeringar har gjorts och mindre redigeringar har genomförts.  

”I verkligheten var kriget i öster redan avgjort, när atombomben, ett nytt 
fruktansvärt vapen, sattes in mot ett par japanska städer. Den påskyndade 
krigets avlutning”.154 
Analys:  
Nyckelord: Här betonas vilket fruktansvärt vapen atombomben är och 
samtidigt att det innebar att andra världskriget fick ett snabbare slut än vad som 
annars blivit fallet. Några betydelsefulla ord har bytts ut från boken som kom 
ut i början av 1950-talet. Där stod att det nya fruktansvärda vapnet prövades på 
några japanska städer. Nu heter det att det sattes in mot ett par japanska städer.  
Modalitet: Författarna uttrycker sig med ungefär samma säkerhet som de 
gjorde om samma händelse i början av 1950-talet.  
Utestängning: Precis som i den tidigare boken förblir de japanska städerna 
Hiroshima och Nagasaki namnlösa i texten. Inte heller i den här texten förs 
några resonemang om vilka motiv som kan ha legat bakom att USA fällde de 
två atombomberna.  
Marshallhjälpen: 
I ett kapitel om USA finns ett avsnitt med underrubriken ”En världsmakt”. Där 
skriver läroboksförfattarna att USA efter det andra världskriget, där landet 
återigen (precis som i första världskriget) gjorde avgörande insatser, varit med 
och bildat Förenta nationerna, FN, där USA också blivit en av de främsta 
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medlemmarna.155 Det är också den textmässiga upptakten till beskrivningen av 
Marshallhjälpen: ”Amerikanarna hjälpte länderna i Västeuropa, som var svårt 
medtagna av kriget, med stora penningsummor (Marshallhjälpen 1948-51). 
Tack vare detta bistånd blev det lättare för folken i Västeuropa att åter få fart 
på sitt näringsliv, att bygga nya fabriker, kraftverk och bostäder, att skaffa nya 
maskiner. USA blev vidare den ledande staten i Atlantpakten… USA är den 
främsta av staterna i västblocket, en världsmakt, vars inflytande gör sig 
gällande överallt på jorden. Den stora medtävlaren är Sovjetunionen”.156 
Nyckelord: Det här är ett avsnitt där det att tätt mellan nyckelorden. USA har 
gjort avgörande insatser i de båda världskrigen och har sedan varit tongivande i 
bildandet av FN. Beträffande Marshallhjälpen beskrivs folken i Västeuropa 
som svårt medtagna, men tack vare hjälp och bistånd i form av stora 
penningsummor från USA så vänder utvecklingen åt ett positivt håll igen.  
Modalitet: Ingen osäkerhet uttrycks i utsagorna. Läsaren får sig till livs en 
beskrivning om hur det var.  
Utestängning: I texten nämns att Sovjetunionen var USA:s konkurrent, men 
författarna utvecklar inte Marshallhjälpens funktion i det kalla kriget. Här finns 
inte de perspektiv som kan ge ledtrådar till andra sätt att se på USA:s beslut att 
satsa flera miljarder dollar på detta.  
Koreakriget:  

I kapitlet ”Maktbalansen” beskrivs hur samarbetet mellan USA och 
Sovjetunionen under andra världskriget upphörde och övergick i en dragkamp 
mellan maktblocken, vilket betecknas som det kalla kriget. Koreakriget 
beskrivs som en kraftmätning, som inleddes med att Nordkorea gick till 
angrepp mot Sydkorea. ”Sovjetunionen och Kina understödde Nordkorea, 
medan Sydkorea framför allt fick hjälp från USA”.157 Författarna skriver att 
striden slutade oavgjord och att de gamla gränserna i huvudsak återställdes 
efter stilleståndet.  
Analys: 
Nyckelord: Ordet hjälp används när USA:s insatser till stöd för Sydkorea, som 
angripits av Nordkorea. Angriparen understöddes av Sovjetunionen och Kina.  
Modalitet: Passagen om Koreakriget är kortfattad och beskrivningen görs utan 
någon osäkerhet.  
Utestängning: Inget sägs här om FN:s roll i konflikten. USA står ensam som 
den hjälpande kraften, som rycker in när Sydkorea utsätts för angrepp.  
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Titel: Historia för grundskolan. Årskurs 9. 
Historia 9 är skriven av Sixten Björkblom, Lennart Düsing, Paridon von Horn 
och Nils Sylvan. Den utkom 1968 på Läromedelsförlagen. Magn. 
Bergvall/AVCarlson.  

Boken innehåller inget avsnitt om andra världskriget och inte heller om det 
kalla kriget. Däremot ett kapitel med rubriken ”Stormakter och världsvälden” 
där en av underrubrikerna är ”Atomålderns supermakter”.  
Atombomber: 
Avsnittet inleds så här: ”USA gick ur det andra världskriget som världens 
starkaste makt. Denna stat hade ensam tillgång till atombomben. Med hot om 
atombombskrig kunde amerikanarna sätta skräck i vilken stat som helst. Men 
detta behövdes inte. USA hade en säker majoritet i Förenta nationerna. Det 
amerikanska inflytandet sträckte sig över hela den icke-kommunistiska 
världen”.158  

Författarna fortsätter med att berätta att atombombsmonopolet inte varade så 
länge eftersom ryssarna tillverkade egna bomber, till och med vätebomber och 
att den så kallade terrorbalansen därmed hade uppkommit.  
Analys: 
Nyckelord: En rad ord bygger upp en föreställning om USA som världens 
starkaste makt, vilket i mångt och mycket har att göra med att landet som enda 
stat hade tillgång till atomvapnet. Med detta kunde USA kontrollera hela 
världen, men hade också kontrollen över den nya fredsbevarande 
organisationen, FN.  
Modalitet: Utsagorna om USA som världens starkaste makt redovisas utan 
någon tveksamhet.  
Utestängning: Ord som frihet, demokrati och marknadsekonomi lyser med sin 
frånvaro här. Det handlar mer om styrka och att sätta skräck i andra stater. En 
antydan om demokratiska värderingar finns dock genom att USA:s framskjutna 
position i FN nämns.  
 
8.4 Historieböcker 1970-talet 
Titel: Historia 1. 
Boken utkom på Liber Läromedels förlag 1975. Den ingår i ”Parasoll-serien”, 
som är ett SO-läromedel för högstadiet och består av en ämnesbok för varje 
årskurs i vart och ett av de fyra SO-ämnena. Huvudansvaret för ”Historia 1” 
hade Börje Bergström.  
Atombomber: 

Kriget i Stilla havet beskrivs. Japanerna drevs tillbaka från ögrupp till 
ögrupp och själva Japan utsattes för omfattande bombangrepp. ”I augusti satte 
                                                             

158 Sixten Björkblom et al., Historia för grundskolan. Årskurs 9 (Stockholm: 
Läromedelsförlagen, Magn. Bergvall/AVCarlsson, 1968), s. 181. 
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amerikanerna in ett nytt fruktansvärt vapen, atombomben, mot städerna 
Hiroshima och Nagasaki”.159 

Därefter följer ett utförligt citat från andrepiloten i bombplanet som fällde 
bomben över Hiroshima. Han beskriver den otvivelaktigt största explosionen 
som en människa dittills bevittnat. Han talar om dammolnet och rökpelaren. 
Citatet från andrepiloten avslutas så här: ”… Hur många japaner hade vi bragt 
om livet? Jag har uppriktigt sagt en känsla av att man måste söka efter orden 
för att skildra detta. Min Gud, vad är det vi har gjort?”.160 

Avsnittet avslutas med att Japan kapitulerar.  
Analys: 
Nyckelord: I texten beskrivs atombomben som ett nytt fruktansvärt vapen. Här 
saknas de fakta som skulle kunna beskriva konsekvenserna. Istället låter 
författarna ordet gå till andrepiloten, som verkar reflektera kring vad det är han 
har medverkat till.  
Modalitet: Författarna uttrycker ingen tveksamhet när de beskriver det nya 
fruktansvärda vapnet som får Japan att kapitulera.  
Utestängning: Här finns inga uppgifter om antalet dödsoffer och den förödelse 
som atombomberna orsakade. När författarna väljer att släppa fram en person 
som var med vid händelsen citeras en av piloterna på bombplanet. Ingen av de 
drabbade människorna i Japan kommer till tals.  
Marshallplanen:  
Se Historia 3.  
Övrigt:  
Ett kapitel i boken handlar om USA:s utveckling till världsmakt. Där återfinns 
ett avsnitt med rubriken ”Dollarimperialism”. Där beskrivs hur de amerikanska 
företagen förgrenar sig över hela världen och att många av de multinationella 
företagen styrs från USA. ”USA grundar sitt inflytande i världen på ekonomisk 
och militär makt. Man har ibland tagit till militära aktioner för att försvara 
amerikanska ekonomiska intressen i olika delar av världen”.161 
Analys: 
Nyckelord: USA:s ekonomiska intressen beskrivs som betydelsefulla och 
landet använder vapen för att försvara dessa intressen och för att stärka sin 
maktställning, när man finner det nödvändigt.  
Modalitet: När författarna slår fast ovanstående görs det utan någon tvekan.  
Utestängning: Här finns ingen antydan om att USA vill hjälpa andra stater 
ekonomiskt. Inte heller några ambitioner på demokratins område omnämns.  
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Titel: Historia 3 
Boken trycktes 1979 och ingår i ”Parasoll-serien”, som är ett fullständigt SO-
läromedel för högstadiet. Serien består av en ämnesbok för varje årskurs i vart 
och ett av de fyra SO-ämnena. Börje Bergström hade huvudansvaret. 
Atombomber/övrigt:  

”Supermakterna och maktblock” är rubriken på ett avsnitt som behandlar hur 
USA och Sovjetunionen stigit fram som de ledande makterna i världen och hur 
de knutit stater till sig i så kallade maktblock. ”Eftersom USA:s och Sovjets 
makt är långt större än tidigare stormakters kallas de ofta för supermakter.”162 

I avsnittet berättas att USA genom kriget hade byggt upp en väldig krigsmakt 
och engagerat sig på skilda håll i världen. Vid andra världskrigets slut var 
USA det enda land som hade atombomber (kärnvapen).  
Analys: 
Nyckelord: Makt är ett centralt ord här. USA har tidigare haft stor makt och 
den har ökat undan för undan och är nu så stor så ordet stormakt räcker inte till 
för att beskriva landets status i ett maktperspektiv. Därför har ordet supermakt 
börjat användas. USA:s maktställning i världen understryks med 
beskrivningarna om att landet byggt upp en väldig krigsmakt och var vid den 
här tidpunkten den enda staten som hade kärnvapen.  
Modalitet: Författaren beskriver utvecklingen av USA:s ökade makt med en 
hög grad av säkerhet.  
Utestängning: I inledningen av avsnittet saknas information om på vilket sätt 
som USA har ett engagemang i olika delar av världen. Utifrån sammanhanget 
som detta berättas förstår man som läsare att maktställningen och den väldiga 
krigsmakten har med saken att göra. Men texten uttrycker i första skedet inte 
explicit vari engagemanget består. Det klarnar dock längre fram i avsnittet.  
Marshallhjälpen: 
Under rubriken ”USA tar ledningen i väst” berättas hur USA efter 1947 träder 
fram som ledare för den icke-kommunistiska världen och huvudmotståndare 
till Sovjetunionen. Det är i det sammanhanget som Marshallhjälpen 
beskrivs. ”För att förhindra kommunistiska revolutioner liknande den grekiska 
erbjöd sig USA att hjälpa till med återuppbyggnaden i det krigshärjade Europa. 
Detta var den s k Marshallhjälpen (författarnas kursivering)…”163 Här får man 
som läsare också veta att ett villkor var att de europeiska staterna gjorde upp en 
plan för hur hjälpen skulle utnyttjas.  
Analys: 
Nyckelord: Här placeras Marshallhjälpens funktion som ekonomiskt vapen, 
för att förhindra kommunismens utbredning, i första rummet. I andra steget 
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berättar författarna att USA erbjöd hjälp som ett led i detta. Därefter markeras 
ytterligare att hjälpen kräver någon form av motprestation.  
Modalitet: Endast ett synsätt redovisas och det görs utan ambivalens.  
Utestängning: Läsaren får inte veta något om vilka villkor som länderna skulle 
uppfylla för att erhålla ekonomisk hjälp. Marshallpengarnas funktion som hjälp 
till USA genom att stärka efterfrågan på amerikanska varor nämns inte. Sverige 
var ett av mottagarländerna, vilket inte heller nämns.  
Koreakriget: 
Koreakriget skildras i ett avsnitt som ingår i kapitlet ”Det kalla kriget” och 
sätts in i ett sammanhang som handlar om ökade motsättningar mellan öst- och 
västblocken. I texten står det att strider utbröt 1950 mellan Nordkorea, som 
hörde till östblocket, och Sydkorea, som hade nära förbindelse med USA, som 
gick med i kriget på Sydkoreas sida. ”Nordkorea utpekades av FN som 
angripare och USA:s och en del andra länders militära stöd till Sydkorea blev 
till namnet en FN-aktion”.164 

På sidan där Koreakriget beskrivs förekommer också två faksimiler med 
rubriker från två olika dagstidningar. Rubrikerna publicerades 26 juni 1950 – 
dagen efter att kriget startat. Den ena rubriken kommer från Svenska Dagbladet 
(konservativ. Stod nära högerpartiet): ”Ögonblicklig hjälp till Korea. 
MacArthur sänder alla tillgängliga vapen”.165 Det andra klippet kommer från 
Ny Dag (kommunistisk. Huvudorgan för Sveriges kommunistiska 
parti): ”Amerika går i krig mot Korea. Överraskande anfall”.166 
Nyckelord: Nordkorea beskrivs som en del av östblocket, medan Sydvietnam 
uppges ha en nära förbindelse med USA. När författarna skriver att stödet från 
USA, och andra länder, blev till namnet en FN-aktion ligger det underförstått 
att det inte var hela sanningen. Budskapet i meningen är att det var en USA-
aktion, som klätts i FN-skrud.  

Skoleleverna som läste denna boksida fick sig till livs två olika sätt att se på 
det som hände i Korea i juni 1950. Det ena synsättet beskriver hur USA ger 
ögonblicklig hjälp till Korea, medan det andra berättar om ett överraskande 
anfall när Amerika går i krig mot Korea.  
Modalitet: Texten är inte kategorisk, utan ger snarare uttryck för att det hela 
inte är alldeles klart. Nordkorea utpekas som angripare och den militära 
operationen är till namnet en FN-insats. Totalt sett leder formuleringarna i en 
riktning som antyder att detta i själva verket är en USA-ledd aktion som på 
ytan dekorerats med FN:s emblem. Eleverna erbjuds också två sätt att se på det 
inträffade genom faksimilerna från de två dagstidningarna.  
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Utestängning: Vilka konsekvenser fick Koreakriget för människorna som 
berördes? Det får vi inte veta i texten, som i stort sett antar ett makroperspektiv 
och kriget beskrivs som en del i konflikten mellan öst och väst. Flera miljoner 
människor förlorade livet i Koreakriget, men om detta berättas inget i 
lärobokstexten.  
Vietnamkriget: 
Skildras i boken under rubriken ”Krigen i Indokina”. I Sydvietnam 
installerades en regering som kort därefter blev en militärdiktatur. ”Den tog 
som sin viktigaste uppgift att bekämpa kommunismen och fick stöd från USA, 
som fruktade att hela Sydöstasien efter hand skulle bli kommunistiskt”.167 I 
avsnittet beskrivs att de amerikanska trupperna uppgick till närmare 600 000 
man, men att FNL kunde stå emot den massiva amerikanska insatsen genom 
stödet från Nordvietnam, Sovjetunionen och Kina. Författarna nämner också de 
omfattande amerikanska bombningarna av Nordvietnam. Efter att de 
amerikanska trupperna lämnat Vietnam fortsatte USA att pumpa in stora 
mängder vapen i Sydvietnam.  
Analys: 
Nyckelord: Genom språket i läroboken framträder bilden av USA som lägger 
stora resurser på att stoppa kommunismens utbredning i sydostasien.  
Modalitet: Författarna öppnar knappast för olika synsätt. De uttrycker sig utan 
tvekan kring förloppet.  
Utestängning: Läroboken ger igen information om förhållandena i Vietnam 
och omfattningen av katastrofen. Bilder av kriget kablades ut i tv på ett sätt 
som inte skett förut och det bidrog till de omfattande protester som ägde rum 
och USA fick mycket kritik. Inte heller detta nämns i läroboken.  

 
Titel: Historia faktabok. 
Utkom i en andra upplaga på förlaget Esselte studium 1979 (första upplagan 
trycktes 1972). Boken är utarbetad av Peter Modie och Jan Moen. Göran 
Graninger, universitetslektor, och Sven Tägil, professor, har haft rollen som 
granskare.  

Boken har ett ganska omfattande innehåll både med avseende på text och 
bild. USA förekommer på ett tämligen stort antal ställen i texten. Jag kommer i 
första hand att studera de teman som jag redogjort för tidigare. Dessutom är det 
här motiverat med ett avsnitt benämnt ”övrigt”.  
Atombomber:  

I texten berättas att forskare i USA under kriget hade frambringat ett 
fruktansvärt vapen, atombomben, och att president Harry Truman och hans 
militära rådgivare beslutat att fälla en atombomb över Japan. ”Truman menade 
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att bombens förmodade verkningar skulle få Japan att kapitulera. Därmed 
skulle kriget förkortas.”168 

Därefter följer ett avsnitt där man som läsare får veta att den första 
atombomben fälldes över Hiroshima den 6 augusti 1945 och att förödelsen blev 
oerhörd. 200 000 människor omkom. Tre dagar senare fälldes den andra 
atombomben, denna gång över Nagasaki, varpå Japan några dagar senare 
kapitulerade. 

I ett kapitel om det kalla kriget återfinns ytterligare ett avsnitt om 
atombomben. ”Vid andra världskrigets slut var USA den militärt starkaste av 
supermakterna, främst på grund av att USA var den enda stat som förfogade 
över atombomber”.169  
Analys: 
Nyckelord: Det stod klart att det var ett fruktansvärt vapen som forskare i 
USA hade tagit fram, men exakt vilken verkan det skulle få var okänt. 
President Truman och hans militära rådgivare förmodade att verkningarna 
skulle innebär att Japan skulle kapitulera. Förödelsen blev oerhörd och efter 
andra världskriget befäste USA sin status som den militärt starkaste staten i 
världen.  
Modalitet: Författarna slår inte själva fast förhållandena utan låter istället 
president Trumans överväganden och beslut forma den information som når 
läsaren. När det gäller de verkningar som faktiskt blev fallet och Japans 
kapitulation präglas författarnas framställning av säkerhet.  
Utestängning: I framställningen förefaller det som att fällningen av de två 
atombomberna endast ska ses som en åtgärd för att få Japan att kapitulera och 
andra världskriget att sluta. Här finns inget att läsa om att det kan ses som en 
styrkedemonstration mot Sovjetunionen som vid den här tiden började framstå 
som en framtida fiende. Visserligen framgår det att atombomben kan ses i ett 
maktkampsperspektiv, men då i ett senare kapitel i boken.  
Marshallhjälpen: 
I kapitlet ”Kallt krig och fredlig samexistens” finns ett avsnitt om 
Marshallhjälpen. Det inleds med att det 1947 rådde stor brist på livsmedel och 
bränsle i Europa och att befolkningen i flera länder levde under mycket svåra 
förhållanden. Orsaken var bland annat att staterna inte kunde betala för 
importerade varor. ”USA menade att detta gynnade kommunisterna. Europas 
dåliga ekonomi bidrog dessutom till att USA inte fick avsättning för sina varor i 
Europa”.170 
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Därefter beskriver författarna att den amerikanske utrikesministern George 
Marshall lade fram en plan som skulle få stor betydelse för Europas 
återuppbyggnad. Det ekonomiska biståndet var villkorat och USA krävde att 
mottagarna startade ett ekonomiskt samarbete. Den snabba återuppbyggnaden 
av städer och industrier i Västtyskland nämns och betydelsen av 
Marshallhjälpen betonas.171 

Längre fram i läroboken finns ett kapitel som beskriver hur demokratin 
växer fram i Norden och i ett avsnitt som behandlar Sverige under 
efterkrigstiden får man som läsare veta att Sverige anslöt sig till 
Marshallhjälpen, men ställde sig utanför EEC (European Economic 
Community). ”Detta berodde bl. a. på att de politiska överenskommelserna 
inom EEC enligt regeringens bedömning inte gick att förena med den svenska 
neutralitetspolitiken”.172 
Analys: 
Nyckelord: Flera nyckelord i inledningen beskriver umbäranden för 
befolkningen i flera europeiska länder efter andra världskriget. Detta kopplas 
sedan ihop med storpolitiska strategier där det ansågs gynna kommunisterna 
och den svaga ekonomin i Västeuropa innebar dessutom ett problem för USA 
eftersom efterfrågan på amerikanska varor minskat. Marshallhjälpens betydelse 
för återuppbyggnaden redovisas och vi får också veta att Sverige var mottagare 
av det ekonomiska biståndet.  
Modalitet: Texten innehåller ett stort mått av säkerhet när orsakerna och 
sambanden om Marshallhjälpen framställs.  
Utestängning: Här förekommer endast mindre antydningar om USA:s vilja att 
hjälpa människor i nöd. Istället sätts Marshallpengarna in i ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv. Flera aspekter kan också sägas vara utestängda 
från beskrivningen av Sveriges mottagande av medel från Marshallhjälpen. Hur 
mycket pengar tog Sverige emot och med vilken motivering? Här var inte 
infrastruktur och industrier jämnade med marken och i behov av 
återuppbyggnad. Framställningen ger heller inte svar på vilka överväganden 
regeringen gjorde som gav vid handen att mottagande av Marshallpengar från 
USA var förenligt med neutraliteten, medan medlemskap i EEC inte var det.  
Koreakriget: 
Koreakriget behandlas i kapitlet om det kalla kriget. Avsnittet inleds med att 
författarna redovisar två olika sätt att se på orsakerna till att kriget startade. 
Dels redovisas att FN:s säkerhetsråd förklarade att Nordkorea bar skulden, dels 
berättas Nordkoreas version om att kriget berodde på sydkoreanska 
gränskränkningar. Därpå följde en order från den amerikanske presidenten 
Harry Truman att trupper skulle sättas in på Sydkoreas sida, vilket godkändes 
av säkerhetsrådet där Sovjetunionen inte deltog vid tidpunkten. ”En FN-armé 
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upprättades med den amerikanske generalen MacArthur som överbefälhavare. 
Flera länder sände trupper till Korea, men USA svarade för den största 
insatsen”.173  

Beskrivningen fortsätter med att amerikanerna hejdade den nordkoreanska 
framryckningen, men att den amerikanska framryckningen mot Kinas gräns i 
sin tur hejdades sedan Kina sänt trupper till Nordkoreas hjälp. ”MacArthur 
ville då sätta in bombflyg mot kinesiska städer, men president Truman ville 
undvika ett öppet krig med Kina. MacArthur avskedades på våren 1951”.174 

I ett avsnitt om Förenta nationerna beskrivs dess fredsbevarande ingripanden. 
I det sammanhanget tas Koreakriget upp igen och vi påminns om att 
säkerhetsrådet förklarade Nordkorea som angripare och sände trupper till 
Sydkoreas hjälp. ”Ingripandet var främst en följd av påtryckningar från USA, 
som troligen (modalitet) hade sänt trupper till Korea även om FN hade hållit 
sig utanför konflikten”.175 
Analys: 
Nyckelord: Texten pekar tydligt i en riktning som innebär att USA är den 
drivande parten när FN:s säkerhetsråd beslutar att skicka militär trupp till 
Koreakriget. Det fanns krafter i det militära etablissemanget som till och med 
ville gå ännu längre än vad som nu blev fallet.  
Modalitet: Författarna är inte helt entydiga i sitt sätt att beskriva konflikten. 
De beskriver att det var FN som utpekade Nordkorea som angripare, men 
redovisar att det fanns flera perspektiv. De skriver också att USA troligen hade 
skickat stridskrafter till Korea, även om det inte hade skett i FN:s regi. 
Författarna påstår inte detta säkert, men det faktum att de visar på den här 
aspekten gör att intrycket av USA:s aktiva roll förstärks.  
Utestängning: Uppgifter om krigets grymheter lyser med sin frånvaro. Flera 
miljoner människor miste livet i Koreakriget, men detta beskrivs inte i texten, 
som har ett strategiskt makroperspektiv insatt i ett kalla kriget-perspektiv.  
Vietnamkriget: 
Även texten om Vietnamkriget ingår som en del i kapitlet om det kalla kriget. 
Här beskrivs hur USA 1964 beslutade att på allvar ingripa i Vietnam. Detta 
eftersom den amerikanska regeringen ansåg att Kina och Nordvietnam låg 
bakom FNL:s (Front National de Libération. Nationella befrielsefronten) 
verksamhet i Sydvietnam och såg det som en risk för en förändrad maktbalans i 
Sydostasien. Amerikanska trupper sattes in i Sydvietnam och året därpå 
påbörjades bombningar av militära mål i Nordvietnam för att hindra 
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Nordvietnams hjälp till gerillan. ”Taktiken misslyckades och bombningar 
utsträcktes då även till städer och byar i Nordvietnam”.176 

Därefter följer ett avsnitt med underrubriken ”Vietnamkrigets följder”. Det 
inleds med den här textpassagen: ”Civilbefolkningen har drabbats hårt av 
kriget. Särskilt utsatta har de nordvietnamesiska städerna och byarna blivit 
genom de amerikanska bombangreppen. Över Vietnam har mera bomber fällts 
än under hela andra världskriget. Det har också kommit fram att amerikanska 
trupper begått krigsförbrytelser och t.ex. skjutit ner obeväpnade vietnamesiska 
civilpersoner. Speciellt stor uppmärksamhet väckte massakern i Song My”.177 

I lärobokens beskrivning av Vietnamkriget ingår också ett avsnitt som tar 
upp nyhetsrapporteringen, som innebar att telegram om händelserna sändes 
över hela världen. Här betonas att olika nyhetsbyråer kan lämna olika uppgifter 
om samma händelse. Eleverna uppmuntras till att vara källkritiska. 
Läroboksförfattarna poängterar att en helt sann bild aldrig går att få, varken av 
Vietnamkriget eller av andra historiska händelser.  

Förutom text och en karta finns också några bilder i läroboken. Dessa visar 
hur civilbefolkningen drabbas, här finns en bild på ruiner från staden Cholon i 
Sydvietnam och här finns en bild från en demonstration i USA. Bildtext: ”En 
kraftig opinion mot Vietnamkriget har vuxit fram i USA. Detta är en 
Vietnamdemonstration i Los Angeles”.178 
Analys: 
Nyckelord: USA:s agerande framställs som kraftfullt och ganska snart 
fokuserar beskrivningen på att det kraftfulla agerande drabbar den obeväpnade 
civilbefolkningen hårt. Attackerna är inte endast riktade mot militära mål, utan 
utsträcks även till städer och byar. Omfattningen av angreppen är oerhört stor 
och det har också framkommit att USA gjort sig skyldigt till krigsförbrytelser. 
Det här har också inneburit protester i USA.  
Modalitet: Händelserna och förloppet beskrivs utan någon större tvekan. 
Samtidigt betonas att sanningen är svår, till och med omöjlig, att helt nå fram 
till.  
Utestängning: Här framgår inte att det även i Sverige förekom protester mot 
USA:s agerande i Vietnamkriget. Gatorna fylldes med demonstranter vid olika 
tillfällen. Även Olof Palme deltog i demonstrationerna och uttalade kritik mot 
USA, som innebar att relationerna mellan Sverige och USA försämrades under 
en tid.  
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8.5 Historieböcker 1980-talet 
Titel: Historia 3 
Boken utkom 1981 och är avsedd för årskurs 9. Den ingår i ”Parasoll-serien”, 
som är ett SO-läromedel för högstadiet och består av en ämnesbok för varje 
årskurs i vart och ett av de fyra SO-ämnena. Huvudansvarig: Börje Bergström.  
Atombomber:  
Boken har fokus på äldre historia samt efterkrigstiden. Andra världskriget 
beskrivs i  ”Historia 1” (1975). Kapitlet ”Supermakter, maktblock och nya 
stater” inleds med en bild från en försökssprängning på Stilla havsön Bikini 
1946. Här repeteras också informationen om atombomberna som släpptes över 
Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 och här får läsaren veta att 
atombomben som fälldes över Hiroshima dödat mellan 100 000 och 200 000 
människor.179 
Analys: 
Se ”Historia 1” (1975) under rubriken ”Historieböcker 1970-talet”.  
Marshallplanen:  
Se ovan. Denna bok är en senare upplaga av Historia 3 (1979). Avsnittet ”USA 
tar ledningen i väst” är identiskt med det i den tidigare upplagan.180 
Koreakriget: 
I en serie med fyra kartor beskrivs förloppet i Koreakriget. Strider utbröt 
mellan Nordkorea, som hörde till östblocket, och Sydkorea, som hade nära 
förbindelse med USA. Nordkorea utpekades som angripare av FN:s 
säkerhetsråd, som också rekommenderade FN-staterna att ingripa till 
Sydkoreas försvar. Sovjetunionen bojkottade alla FN-organ vid den här tiden 
och kunde därför inte använda sitt veto. ”Genom ett senare beslut överlämnade 
säkerhetsrådet den militära aktionen till USA”.181  
Analys: 
Nyckelord: Här står östblocket mot USA och det är landet som hörde till 
östblocket som är angripare och landet som har en nära förbindelse med USA 
som ska försvaras. Det hela avgörs av FN, som också har en nära förbindelse 
med USA eftersom säkerhetsrådet överlämnar genomförandet av aktionen till 
amerikanerna.  
Modalitet: Författarna uttrycker sig med en hög grad av säkerhet när de 
beskriver vad som hände. De anför att de amerikanska trupperna agerade som 
ombud för FN, vilket torde öka bilden av legitimitet för den amerikanska 
aktionen.  
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Utestängning: Konsekvensernas omfattning av Koreakriget beskrivs inte.  
Vietnamkriget:  
Se ovan. Denna bok är en senare upplaga av Historia 3 (1979). Vietnamkriget 
behandlas i avsnittet ”Sydöstasien” är i stort sett det samma som i 
avsnittet ”Kriget i Indokina” i den tidigare upplagan.182 

 
Titel: Följ med genom tiderna. 
Boken utkom 1985 på Universitetsförlaget Dialogos AB. Bengt Åke Häger står 
som författare och Göran Körner som redaktör. I förordet står explicit att 
framställningen bygger på Lgr 80. 
Atombomber: 
I kapitlet ”Demokratins kris och andra världskriget” beskriver författaren hur 
amerikanska styrkor sedan 1943 kämpat sig fram från ö till ö i Stilla havet mot 
det egentliga Japan. Även när läget hade blivit hopplöst vägrade japanerna att 
ge upp kampen. ”I det läget använde amerikanerna ett nytt och fruktansvärt 
vapen – atombomben” (författarens kursivering).183 Sedan följer en redovisning 
av att den första atombomben fälldes över storstaden Hiroshima och att den 
andra utplånade en annan japansk storstad, Nagasaki, varpå Japan kapitulerade. 
Författaren citerar piloten som fällde den första bomben: ”Såg stan, förstörde 
den”. På boksidan finns också en liten bild som visar Hiroshima efter 
bombningen. Endast spillror återstod. ”Tusentals människor förgasades genast 
genom hettan, andra dog en utdragen död av bränn- och strålskador. 
Hiroshimas öde blev en skräckvision, som än i dag hänger över 
mänskligheten”.184 
Analys: 
Nyckelord: Efter att ha kämpat under lång tid satte USA in atomvapnet för att 
få slut på kriget. Beskrivningen är tämligen kortfattad när författaren redogör 
för bombfällningarna över Hiroshima och Nagasaki. Bilden och bildtexten 
bidrar till att ge läsaren mer information om vad som hände.   
Modalitet: Redovisningen följer en ganska rak linje, där ingen tveksamhet 
eller andra aspekter på det inträffade finns med.  
Utestängning: I texten ges flera exempel på vilka fruktansvärda konsekvenser 
atombomberna fick, men här saknas uppgifter om antalet dödsoffer. Vilka 
överväganden den amerikanske presidenten gjorde innan beslutet fattades om 
att fälla bomberna får vi inte veta. Atombomberna som en styrkedemonstration 
gentemot Sovjetunionen tas inte upp.  
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Marshallplanen: 
Avsnittet inleds med den amerikanske presidenten, Harry Trumans, förklaring 
att USA skulle stödja varje stat som gjorde motstånd mot kommunistiska 
uppror och sovjetiska påtryckningar. Därefter följer en beskrivning av hur hela 
Europa var fruktansvärt illa åtgånget efter kriget. Författaren berättar hur 
många städer och byar låg i ruiner och massor av människor levde i fattigdom 
och elände. Kommunistiska partier förstod att fånga upp missnöjet och 
förtvivlan. ”För att bryta den utvecklingen erbjöd den amerikanska regeringen 
Europas stater stora gåvor och lån till hjälp med återuppbyggnaden. Det 
amerikanska hjälpprogrammet kallades Marshallhjälpen (författarens 
kursivering) efter den amerikanske utrikesministern Marshall”.185  

Textsektionen avslutas med konstaterandet att de västeuropeiska länderna 
tog emot erbjudandet, medan Sovjetunionen och folkdemokratierna tackade nej. 
Sovjetunionen ville inte ha någon inblandning från USA i sina egna och 
Östeuropas affärer.  
Analys: 
Nyckelord: Texten betonar att människorna i Europa levde i fattigdom och att 
samhället låg i ruiner. I det läget kom ett erbjudande från USA om gåvor till 
hjälp med återuppbyggnaden. Det benämns hjälpprogram. Samtidigt sätts 
situationen in i en kalla kriget-kontext. 
Modalitet: Redogörelsen görs utan något större mått av vankelmod. 
Utestängning: Som läsare får man inte veta vilka belopp det handlade om och 
inte heller att Sverige fanns med bland mottagarländerna. Det amerikanska 
egenintresset, genom att bidra till köpkraft och därmed efterfrågan av 
amerikanska varor, finns inte med som en aspekt här.  
Koreakriget: 
I boken redovisas att amerikanerna, som nyligen hejdat kommunismens 
utbredning i Europa, nu såg att det fanns behov av göra det samma i Asien. 
Författaren beskriver hur styrkor från det kommunistiska Nordkorea 1950 
ryckte in i Sydkorea och hur det kalla kriget därmed blev ett ”varmt krig” i 
denna del av världen. ”När Sydkorea var nära att bli besegrat, skickade 
amerikanerna dit trupper, som drev tillbaka nordkoreanerna”.186 

Passagen avslutas med en redogörelse för hur Kina skickade soldater för att 
hjälpa nordkoreanerna, som vid den här tiden såg ut att bli helt nedkämpade. 
Det hela avslutas med att fronten stelnade ungefär längs den tidigare gränsen 
mellan Nord- och Sydkorea.  
Analys: 
Nyckelord: Hela beskrivningen görs inom ramen för en maktspels-kontext, när 
öst-västkonflikten spreds till länder utanför Europa. USA strävar efter att 
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hindra kommunismens utbredning och landet skickade trupper för att hjälpa 
Sydkorea.  
Modalitet: Förloppet i Koreakriget beskrivs utan några större tveksamheter. 
Utestängning: Redogörelsen innehåller inga uppgifter om antalet dödsoffer. 
Här lyser också uppgifter om FN:s roll i konflikten helt med sin frånvaro. Den 
amerikanske befälhavaren Douglas MacArthurs planer på att sätta in kärnvapen 
mot Kina finns inte med och inte heller jakten på kommunister i USA, som 
påbörjades i Koreakrigets spår.  
Vietnamkriget: 
Efter en bakgrund om delningen av Vietnam berättar boken om att 
amerikanerna 1965 började bomba Nordvietnam samtidigt som trupper 
skickades till Sydvietnam. Antalet amerikanska soldater uppgick efter några år 
till en halv miljon. ”Men trots sin enorma överlägsenhet i fråga om vapen och 
annan utrustning kunde de inte besegra sina djungelvana motståndare. 
Efterhand kritiserades den amerikanska krigföringen allt häftigare både inom 
och utom Förenta staterna, bl a i amerikanska massmedier”.187 

Varför lade sig den amerikanska regeringen överhuvudtaget i kriget i 
Vietnam? Den frågan ställs i en textruta med rubriken ”Vänstervågen och 
Vietnam”. Författaren besvarar frågan genom att beskriva hur USA betraktade 
Nordvietnam och gerillan i Sydvietnam som Sovjetunionens redskap i kampen 
om världsherravälde. Texten fortsätter med en redogörelse av hur sympatin 
ökade över världen för gerillan och dess nordvietnamesiska hjälpare och att det 
var den nya vänstern som stod bakom denna rörelse. USA:s ingripande i 
Vietnam sågs som en ny form av imperialism. ”Vänsterns syn på saken fick 
stöd av amerikanernas egna missgrepp. Förenta staterna samarbetade med 
regeringar i Sydvietnam, som inte var särskilt demokratiska. Vidare förde 
amerikanerna kriget på ett allt brutalare sätt. De vräkte t ex ner mer bomber 
över Vietnam än förut över hela Europa under andra världskriget. Skogar och 
grödor förstördes genom flygbesprutning med gift, och svåra övergrepp 
begicks mot befolkningen”.188 

Författaren noterar att även motståndarsidan utförde terrorhandlingar mot 
representanter för den sydvietnamesiska regeringen innan textpartiet avslutas 
med en beskrivning av hur Vietnamkriget bevakades av TV-stationer från hela 
västvärlden. Krigets fasor trängde snabbt och skoningslöst rakt in i människors 
vardagsrum och även protesterna fick stor uppmärksamhet i TV-
sändningarna. ”Proteströrelserna och deras stöd i massmedierna bidrog mycket 
till att driva Förenta staterna ut ur Vietnam”.189  
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I boken finns två bilder från Vietnamkriget. Den ena föreställer amerikanska 
soldater djupt inne i djungeln. I bildtexten konstateras att USA:s tekniska 
överlägsenhet inte hjälpte. Här står också att läsa att 50 000 unga amerikaner 
fick sätta livet till och att en miljon nordvietnamesiska och 600 000 
sydvietnamesiska soldater dödats. Den andra bilden är ett flygfoto över ett stort 
område där träden avlövats genom att den amerikanska militären besprutade 
träden från luften. ”Miljön förstördes för lång tid framåt. Också människor 
anses ha skadats av kemikalierna, men detta har förnekats av Förenta 
staterna”.190 

I en passage på annan plats i boken står följande: ”Motgångarna i kriget 
skapade förvirring och modlöshet i Förenta staterna. Därför blev den 
amerikanska utrikes- och försvarspolitiken svag och vacklande under större 
delen av 1970-talet”.191 
Nyckelord: En lång rad nyckelord sammanfogas till en totalbild som måste 
betraktas som negativ. Här framstår inte USA som den stora och demokratiska 
nationen som delar ut hjälp till behövande. Den tekniska överlägsenheten och 
styrkan nämns, men författaren konstaterar samtidigt att detta inte räckte. 
Kriget blev ett nederlag och protesterna mot det amerikanska agerandet i 
Vietnam blev omfattande, både i USA och i andra delar av världen.  
Modalitet: Bilden är tämligen entydig. Författaren beskriver USA:s insats i 
Vietnam som ett misslyckande på flera sätt. Mänskligt, militärt och 
opinionsmässigt.  
Utestängning: Bilden av USA som en stark nation som agerar beslutsamt för 
att värna demokrati och frihet lyser här med sin frånvaro. 

 
8.6 Historieböcker 1990-talet 
Titel: SO-boken Historia Kompakt. 
Utgavs på Gleerups förlag 1995 och är skriven av Hans Almgren, Birgitta 
Almgren och Stefan Wikén.  
Atombomber: 
En sektion i boken är benämnd ”Världskrigens tid” och i kapitlet om andra 
världskrigets slutskede beskrivs Tysklands kapitulation i maj 1945. Japanerna 
har däremot inte gett upp, miljoner man stod beredda att försvara de japanska 
öarna. Därefter redovisas att Stalin lovat sina allierade att invadera så snart 
trupperna hunnit förflyttas. ”Men USA:s president Harry S Truman, som 
efterträtt den nyligen bortgångne Roosevelt, ville få ett snabbt slut på kriget 
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och var dessutom rädd att ge Sovjetunionen alltför stort inflytande i Östasien. 
Han beordrade därför en attack med USA:s nya fruktansvärda vapen”.192 

Därefter redovisas att den första atombomben fälldes över Hiroshima, där 78 
000 människor dog direkt och allt lades i aska. Tre dagar senare fälldes den 
andra atombomben över Nagasaki, Japan kapitulerade och andra världskriget 
var slut.  
Analys: 
Nyckelord: Textavsnittet där USA:s fällning av atombomberna skildras är 
ganska kortfattat, men innehåller såväl den begynnande spänningen mellan 
USA och Sovjetunionen som en del uppgifter om konsekvenserna av bomberna.  
Modalitet: Inga tydliga spår av osäkerhet förekommer i texten.  
Utestängning: Uppgifter om konsekvenser av bomben över Nagasaki saknas, 
liksom beskrivningar av de långsiktiga konsekvenserna för människorna i 
området.  
Marshallplanen: 
I kapitlet ”Det kalla kriget” finns en textsektion som beskriver det ekonomiska 
och militära samarbetet i väst. Det hela inleds med en kort redogörelse för 
Trumandoktrinen, som gjorde USA till ett slags världspolis som ryckte ut för 
att hejda maktövertaganden av kommunister eller andra som USA-regeringen 
ogillade. Därefter redovisar författarna hur utrikesministern Marshall efter en 
rundresa i det krigsdrabbade Europa kunde berätta om hur människor kämpade 
mot hunger, fattigdom, desperation och kaos. Om inget gjordes åt detta skulle 
kommunisterna ta över, enligt Trumans rapport. ”Under sommaren 1947 tog så 
Truman och Marshall initiativ till en gigantisk hjälpaktion. Marshallhjälpen, 
som hjälpprogrammet kallades, riktade sig till alla länder i Europa och Turkiet 
och blev en starthjälp för mottagarländerna under de svåra efterkrigsåren”.193  

Texten fortsätter med konstaterandet att Sovjetunionen och de övriga 
kommuniststyrda länderna i Östeuropa inte tog emot hjälpen. De sovjetiska 
ledarna ansåg att den var ett imperialistiskt försök att sälja amerikanska varor i 
Europa och stärka USA:s inflytande. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 
hur spänningarna ökade och mynnade ut i att NATO bildades 1949. 
Analys: 
Nyckelord: I texten förekommer flera perspektiv samtidigt. Dels framställs 
USA:s insats som ett hjälpprogram för att ge stöd åt människor som levde 
under svåra förhållanden efter kriget. Samtidigt sätts Marshallhjälpen in i ett 
maktkampsperspektiv och USA beskrivs som en världspolis som med olika 
medel motarbetar sådant som inte gillas.  
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Modalitet: Samtidigt som flera aspekter redovisas parallellt sker 
framställningen med ett ganska stort mått av visshet.  
Utestängning: Vilken omfattning hade Marshallplanen? Vi får inte veta några 
belopp och inte heller att Sverige var ett av mottagarländerna.  
Koreakriget: 
Författarna skriver att Korea efter andra världskriget hade delats längs den 38:e 
breddgraden och att Nordkorea blev en sovjetvänlig kommunistisk diktatur 
medan Sydkorea kom att styras av en USA-stödd militärdiktatur. Efter att 
nordkoreanska trupper anfallit Sydkorea 25 juni 1950 kallades FN:s 
säkerhetsråd (där Sovjetunionen inte deltog vid den här tiden) in och 
Nordkorea anklagades för brott mot freden. ”Under Koreakriget beslutade FN 
för första gången att sända trupper för att bekämpa en angripare. De trupper 
som sändes till Sydkorea var till allra största delen amerikanska”.194 

I texten konstateras att Koreakriget var det första ”heta kriget” i det kalla 
krigets historia. ”Både öst och väst bemödade sig om att inte trappa upp 
konflikten: Sovjetunionen höll sig utanför hela kriget och USA avstod från att 
använda kärnvapen”.195 

Avsnittet avslutas med en passage om att kinesiska trupper deltog på 
Nordkoreas sida och att ingen av sidorna lyckades göra något genombrott. På 
sidan finns också en bild av en amerikansk soldat som håller i vapenrocken 
som tillhört en kamrat som nyss dödats. Bildtext: ”Nya strider väntar. Kommer 
han att överleva?”196 
Analys: 
Nyckelord: Militärdiktatur är inte smickrande att blir förknippad med, vilket 
USA blir i texten. Däremot är USA:s dominerande roll i Koreakriget nedtonad 
och istället är det FN som har huvudrollen när beslutet om att bekämpa 
angriparen fattas. USA avstod från att använda kärnvapen och det mänskliga 
inslaget i framställningen står den amerikanske soldaten på bilden för. Det är 
således en något blandad bild av USA som framträder här.  
Modalitet: Författarna ser inget behov av att uttrycka någon tveksamhet när de 
framställer händelseförloppet i kriget.  
Utestängning: De mänskliga förlusterna i kriget var stora, mer än 2,5 miljoner 
människor miste livet. Det framgår inte av texten. Där konstateras att USA 
avstod från att använda kärnvapen, men det var inte givet att det skulle bli så. I 
den militära ledningen fanns långt framskridna planer på att sätta in kärnvapen 
i kriget. Det får inte läsaren veta. Inte heller den intensiva jakt på kommunister 
som pågick i USA under den här tiden beskrivs.  
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Vietnamkriget: 
I bakgrundsteckningen till Vietnamkriget skildras hur Nordvietnam 
utvecklades till en kommunistiskt styrd diktatur och hur Sydvietnam blev en 
kapitalistisk militärdiktatur. Regeringen i söder utropade, med stöd av USA, en 
republik och vägrade att hålla val. USA började skicka militär hjälp till den 
sydvietnamesiska regeringen, vilket ska ses som en del i det kalla kriget och 
USA:s försök att förhindra att kommunismen spred sig. Från 1964 satte USA 
in allt fler trupper och efter några år uppgick antalet amerikanska soldater till 
en halv miljon. ”Bombplan började också användas i större utsträckning. 
Brinnande bensingelé, s k napalm, och splitterbomber orsakade förödande 
skador också bland civilbefolkningen i sydvietnamesiska byar och 
nordvietnamesiska städer. USA tog också till kemisk krigföring för att avlöva 
skogen och förstöra åkrarnas grödor. På så vis försökte man ’svälta ut’ 
gerillan som ofta gömde sig i skogen och levde av böndernas odlingar”.197 

Under rubriken ”USA drar sig ur kriget” redogör författarna för att 
Vietnamkriget hade blivit ett stort problem för politikerna i USA i slutet av 
1960-talet. ”Över hela världen protesterade människor mot att en supermakt 
förde krig mot en fattig bondebefolkning. Också i USA växte motståndet, 
särskilt sedan alltfler amerikanska soldater sändes döda hem”.198 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur USA försöker nå ett avgörande 
i kriget genom massiva bombningar julen 1972, utan att lyckas och hur USA 
tvingades att ge upp. 1975 tog kriget slut sedan Nordvietnam och FNL vunnit 
över den sydvietnamesiska regeringens trupper och året därpå blev Vietnam ett 
land, som styrdes av den kommunistiska regimen i Hanoi. ”Också i Laos och 
Kambodja störtades de USA-stödda regeringarna av gerillan. 
Återuppbyggnaden kunde nu börja efter det långa krig där miljontals 
människor hade förlorat livet”.199 
Analys: 
Nyckelord: När nyckelorden studeras framträder en tydlig bild av en stark 
makt som ger sig på en fattig bondebefolkning. Resultatet blir många 
människors död, ett förlorat krig och massiva protester både på USA:s 
hemmaplan och i många andra länder. Bilden av USA blir tydligt negativ. Här 
finns inga spår efter sådana nyckelord som behövs för att bygga bilden av en 
stor och stark demokrati som värnar friheten.  
Modalitet: Författarna skildrar Vietnamkriget med ett tydligt och tämligen 
entydigt perspektiv.  
Utestängning: Som noterades ovan förekommer inte ord som demokrati, frihet 
och ekonomisk hjälp när USA:s roll i Vietnam beskrivs. Dessa inslag, som 
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fanns med i beskrivningarna av tidigare händelser från andra världskrigets 
slutskede och framåt, lyser här med sin frånvaro. Utestängningsmekanismerna 
gör att dessa ord och skildringar lämnas utanför diskursen.  

 
Titel: SO Direkt. Historia 3. 
SO-Direkt. Historia 3 är titeln på en bok som utkom 1998 (exemplaret som 
ingår i föreliggande studie trycktes 2000. Det var den andra tryckningen, men 
boken ingår i första upplagan och är således identisk med den från 1998). 
Läroboken är avsedd för grundskolans senare del och är skriven av Bengt 
Almgren, Berndt Tallerud, Hans Thorbjörnsson och Hans Tillman.  
Atombomberna: 
”Japan besegras” är rubriken på det avsnitt i boken som skildrar slutskedet av 
andra världskriget. Författarna beskriver hur amerikanerna 1943-1944 långsamt 
drev tillbaka japanerna, som försvarade sig fanatiskt. Kamikazeflygarna tas 
upp som det yttersta exemplet på offerviljan när de med flygplan fullastade 
med bomber störtade mot de amerikanska krigsfartygen. I boken kan man läsa 
hur ön Okinawa erövrades efter fruktansvärda strider där 50 000 amerikanska 
soldater stupade och dubbelt så många japaner. ”De amerikanska ledarna 
räknade med att det skulle bli ännu värre när kriget fördes över till Japans 
huvudöar. Därför bestämde den amerikanske presidenten, Truman, att ett nytt 
vapen skulle användas”.200 

Därefter följer ett avsnitt med rubriken ”Atombomberna över Hiroshima och 
Nagasaki” där författarna berättar att atombomben över Hiroshima fälldes 
klockan 8.45 den 6 augusti 1945 och att mellan 80 000 och 90 000 människor 
dödades på några minuter. Sedan följer ett citat från kaptenen på bombplanet, 
som avslutas så här: ”Där det förut funnits en stad med bostadshus och andra 
byggnader och allt annat som man kunde se från vår höjd kunde man nu inte se 
något annat än ett svart kokande kaos”.201 

Avsnittet avslutas med en kort redovisning av att en ännu kraftigare 
atombomb fälldes över Nagasaki några dagar senare, vilket fick Japan att 
omedelbart kapitulera. I avsnittet finns också en bild som visar Nagasaki efter 
att atombomben fällts. Bildtext: ”Resterna efter den japanska staden Nagasaki. 
Japanerna kapitulerade efter denna atombomb”.202 
Analys: 
Nyckelord: Japanerna försvarade sig fanatiskt och fruktansvärda strider med 
många stupade blev följden. För att undvika en ännu värre situation, om 
striderna skulle gå över till de japanska huvudöarna, beslutade den 
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amerikanske presidenten att sätta fälla atombomber. Andra världskriget tog slut, 
men det nya vapnet fick fruktansvärda följder med många döda.  
Modalitet: Författarna ger inte uttryck för något större tvivel när de beskriver 
atombomberna i krigets slutskede.  
Utestängning: Beskrivningarna av atombomben över Hiroshima innehåller en 
rad faktauppgifter och även ett tämligen fylligt citat från en kapten på 
bombplanet. Beskrivningen av bomben över Nagasaki är betydligt mer 
knapphändig. Atombomberna som en amerikansk styrkedemonstration 
gentemot den blivande fienden, Sovjetunionen, tas inte upp i texten.  
Marshallplanen:  
I kapitlet om kalla kriget finns avsnittet ”Marshallhjälpen”. Där berättar 
bokens författare hur den amerikanske utrikesministern, George Marshall, 
utformade en plan för att förhindra att det krigshärjade Västeuropa drogs in i 
den sovjetiska maktsfären. Planen gick ut på en ekonomisk 
återuppbyggnad. ”Sjutton miljarder dollar, en jättelik summa på den tiden, 
skulle höja människors levnadsstandard så mycket att man inte föll för den 
enklaste kommunistiska propagandan, förklarade han. Biståndet kom efter sin 
upphovsman att kallas Marshallhjälpen (författarnas kursivering)”.203 

Textavsnittet avlutas med en beskrivning av att ryssarna försökte stärka 
sammanhållningen i östblocket och att Kominform, som bildades 1947, hade 
till uppgift att motarbeta Marshallplanen och annan ”västmaktsimperialism”. 
Kominform upplöstes 1956, året efter att Warszawapakten upprättats.  
Analys: 
Nyckelord: Författarna beskriver Marshallplanen i huvudsak som ett 
ekonomiskt vapen i det kalla kriget. Att höja levnadsstandarden var ett medel 
för att nå målet som var att förhindra kommunismens utbredning.  
Modalitet: Författarnas beskrivning görs genom att den amerikanske 
utrikesministerns motiv för det ekonomiska programmet redovisas.   
Utestängning: Det är framförallt ett makroperspektiv som används här. 
Författarna skriver förvisso att människors levnadsstandard skulle höjas, men 
det sker ingen beskrivning av hur levnadsstandarden såg ut efter kriget. Inga 
beskrivningar om fattigdomen hos människor som bodde i sönderbombade 
städer.  
Koreakriget: 
Koreakriget skildras också inom ramen för kapitlet om det kalla 
kriget. ”Sommaren 1950 bröt krig ut på den delade Koreahalvön, det 
blodigaste i modern tid bortsett från de båda världskrigen. Det kommunistiska 
Nordkorea anföll det kapitalistiska Sydkorea, som snabbt fick hjälp av FN, 
främst USA”.204 
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Texten beskriver hur det kalla kriget föreföll att utvecklas till ett hett krig 
mellan stormakterna, men att USA och Sovjetunionen undvek att hamna i 
direkt eldstrid med varandra. Därför ledde inte Koreakriget till ett tredje 
världskrig, vilket många befarat.  
Analys: 
Nyckelord: Avsnittet är kortfattat och bilden som framkallas är knapphändig. 
Där USA nämns är det i egenskap av deltagare i FN-operationen som 
genomförs för att hjälpa Sydkorea efter angreppet från Nordkorea.  
Modalitet: Det sparsmakade avsnittet beskriver Koreakriget utan påtaglig 
tveksamhet.  
Utestängning: Eftersom avsnittet är kortfattat är det flera tänkbara aspekter 
som hamnar utanför beskrivningen. Omfattningen av katastrofen, uttryckt i 
antal dödsoffer, framkommer inte. Även en problematisering av USA som 
drivande part i den militära operationen, beskrivning av hur den militära 
befälhavare som drev på för att sätta in kärnvapen och den kommunistjakt som 
påbörjades i USA lyser med sin frånvaro.  
Vietnamkriget: 
Vietnamkrigen har ett eget kapitel på sex sidor i boken. Redogörelsen inleds 
med en tillbakablick som bland annat beskriver Ho Chi-Minhs bildande av 
kommunistpartiet, det nästan tio år långa gerillakriget mot fransmännen fram 
till mitten av 1950-talet samt delningen av landet och bildandet av FNL. 
Merparten innehåller dock den del av skeendet där USA var en central part. 
Det hela inleds med en beskrivning av dominoteorin, som innebar att om inte 
kommunismen i Vietnam stoppades skulle det ena landet efter det andra bli 
kommunistiskt. Under 1960-talet blev FNL-gerillan allt starkare. ”USA satte 
därför igång med omfattande bombningar av Nordvietnam. Fram till krigsslutet 
1973 fällde amerikanarna tre gånger så mycket bomber över Vietnam som de 
sammanlagt hade använt i Europa, Afrika och Asien under andra världskriget. 
Ändå lyckades de inte knäcka sin motståndare. Det vietnamesiska folket 
utsattes för fruktansvärda lidanden, men härdade ut”.205 

Författarna går därefter över till att beskriva hur USA började delta aktivt i 
markstriderna och hur det 1969 fanns mer än 500 000 amerikanska soldater i 
Vietnam. I texten återger författarna också hur hela USA chockas av de blodiga 
striderna och hur motståndet mot kriget snabbt växer, särskilt bland 
studenterna vid universiteten. ”Deras protester mot kriget blev allt 
våldsammare. I samband med en demonstration i maj 1970, vid universitetet i 
Ohio, dödades fyra studenter av militären”.206 

USA påbörjade tillbakadragandet av marktrupper, men fortsatte att skicka 
vapen till Sydvietnam och storoffensiven, som FNL tillsammans med den 
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nordvietnamesiska armén genomförde 1972, besvarade USA med våldsamma 
flyganfall. Samma år lade den nordvietnamesiske förhandlaren Le Duc Tho 
fram ett kompromissförslag som USA accepterade och 1974 slöts till slut fred i 
Paris. Då hade nästan en miljon av FNL:s och Nordvietnams soldater dödats i 
kriget. Nära 60 000 amerikaner hade stupat. ”Vid bombningarna av Vietnam 
hade amerikanarna inte bara använt vanliga bomber uran också växtgifter som 
hade förstört träd och grödor. Man har beräknat att ungefär en femtedel av 
Sydvietnams skogar och enorma åkerarealer förstördes. Civilbefolkningen 
drabbades hårt av kriget. Båda sidor utförde fruktansvärda terrorhandlingar. 
Mest uppmärksamhet fick massakern i byn Song My. Där mördades mer än 
400 obeväpnade vietnameser, mest kvinnor och barn, av amerikanska soldater 
under ledning av löjtnant William Calley. Han dömdes senare till livstids 
fängelse”.207 

När striderna blossade upp igen 1975 slogs den sydvietnamesiska armén utan 
stöd av USA och efter några veckor bröt den samman.  

Bland bilderna i avsnittet kan nämnas en flygbild som visar fyra flygplan 
som sprider växtgift över ett område. Bildtext: ”Bomber med växtgift användes 
av USA för att försvåra Vietnams försörjning”. En bild visar en amerikansk 
soldat som söker skydd under Tetoffensiven 1968 och en annan bild, tagen vid 
universitetet i Ohio 1970, visar en chockad student vid sin döda kamrat. En 
bild är tagen vid en av de många fredsförhandlingarna och visar bland andra 
Nordvietnams fredsförhandlare, Le Duc Tho, och USA:s utrikesminister, 
Henry Kissinger. På den sista sidan i avsnittet finns en bild med 
Vietnamveteraner vid minnesmuren över stupade amerikanska 
vietnamsoldater.208  
Analys: 
Nyckelord: Ord som till exempel omfattande bombningar, fruktansvärda 
lidanden, obeväpnade vietnameser, blodiga strider, chockad, död kamrat, 
växtgift, försvåra försörjning framkallar en negativ bild av USA:s agerande i 
Vietnam.  
Modalitet: Den bild som författarna förmedlar måste anses vara tämligen 
entydig.  
Utestängning: Av ovanstående följer att ord som skulle skapa en mer positiv 
bild inte finns med i kapitlet. Demokrati, frihet och ekonomisk hjälp är några 
exempel på ord som stängts ute från diskursen här.  
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8.7 Historieböcker 2000-talet 
Titel: Historia. Ämnesboken. 
Boken utkom 2003 (första upplagan) och ingår i förlaget Almqvist & Wiksells 
SO-serie. Boken vänder sig till elever i årskurserna 6-9 och innehållet sträcker 
sig från forntiden till cirka år 2000. Den är skriven av Elisabeth Ivansson och 
Mattias Tordai.  
Atombomber: 
I avsnittet ”krigets slut” beskrivs hur kriget tog slut i Europa våren 1945. I 
Asien fortsatte däremot striderna mellan USA och Japan, som vägrade ge 
upp. ”Ett exempel på japanernas offervilja är kamikazepiloterna. I plan 
fullastade med sprängämnen störtade dessa självmordsbombare rakt mot de 
amerikanska krigsfartygen. USA:s president bestämde sig till slut för att sätta i 
ett nytt, fruktansvärt vapen i kampen”.209 

Sedan följer en kort redogörelse för hur den första atombomben fälldes över 
staden Hiroshima och på några minuter dog 80 000 människor. Tre dagar 
senare fälldes en ännu kraftigare atombomb över Nagasaki. Dagen därpå gav 
Japan upp och andra världskriget var slut.  
Analys: 
Nyckelord: Japan vägrade ge upp. Istället störtade självmordsbombare mot 
amerikanska fartyg. Till slut bestämde sig USAs president för att ta till 
atombomben.  
Modalitet: Författarna beskriver utan tveksamheter en allmänt utbredd 
offervilja och hur japanska kamikazepiloter angrep amerikanerna genom att 
störta med sprängämnesfyllda flygplan mot deras fartyg. I beskrivningen ligger 
underförstått att USA:s president väntat i det längsta med att sätta in 
atombomben, men att han till slut inte fann någon annan råd på grund av 
angreppen som USA utsattes för.  
Utestängning: Läsaren får veta att atombomben över Nagasaki var ännu 
kraftigare än den första över Hiroshima, som krävt 80 000 dödsoffer på några 
minuter. Vilka blev konsekvenserna av den andra? Inget svar ges här. Texten 
ger inte heller någon information om att det finns andra perspektiv i analyserna 
av varför USA fällde atombomber. Det kan också ses som en 
styrkedemonstration i ett skede när världen var på väg in i en ny epok med nya 
säkerhetspolitiska förutsättningar. Det som senare kom att benämnas kalla 
kriget.  
Marshallplanen: 
Kapitlet ”Sverige och Västeuropa under efterkrigstiden” introduceras med en 
kort text som berättar att stora delar av Europa låg i ruiner efter andra 
världskriget, men att européerna i alla fall var befriade från nazismen. Här 
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finns också en bild som visar hur kvinnor röjer bland sönderbombade hus i 
Berlin. Avsnittet inleds med en text om Marshallplanen. ”År 1947 kom USA:s 
regering med ett hjälpprogram för det krigshärjade Europa. Den så kallade 
Marshallplanen innebar att Västeuropas länder fick nästan 13 miljarder dollar 
av USA”.210   

Sedan följer ett avsnitt där läsaren informeras om att amerikanerna vill få 
fart på Europas ekonomi så att européerna skulle få råd att köpa varor från 
USA. Amerikanerna var också rädda att fattigdomen skulle göra att 
västeuropéerna skulle börja rösta på kommunistiska partier. Avsnittet avslutas 
med konstaterandet att Marshallhjälpen fick igång återuppbyggnaden. 
Utvecklingen gick snabbt och 1950- och 1960-talen blev en rekordperiod. ”Ur 
krigets ruiner växte ett nytt Västeuropa fram, rikare än någonsin”.211 
Analys: 
Nyckelord: Texten förmedlar en utveckling där det sönderbombade och fattiga 
Västeuropa på kort tid förvandlas till ett område som är rikare än någonsin. Allt 
tack vare ekonomisk hjälp från USA:s regering. Här redovisas också andra 
motiv från den amerikanska regeringens sida, alltså att främja efterfrågan på 
produkter från USA samt rädslan för kommunismen och hur amerikanska 
pengar användes för att förhindra detta.  
Modalitet: Ingen tvekan framskymtar i texten.  
Utestängning: I avsnittet finns ingen information om att USA ställde politiska 
krav på mottagarländerna. Här nämns inte heller att även de Östeuropeiska 
länderna erbjöds att ta del av Marshallplanen.  
Koreakriget: 
Beskrivs som en konflikt mellan USA och Sovjet. Trupper från Sovjetunionen 
befriade norra Korea och Nordkorea fick en kommunistisk regering. Södra 
Korea befriades av USA, som såg till att Sydkorea fick en regering som 
samarbetade med USA mot kommunismen. ”År 1950 invaderades Sydkorea av 
Nordkorea. Amerikanska trupper kom då, på uppdrag av FN, för att hjälpa 
Sydkorea. Med hjälp av de amerikanska trupperna befriade FN Sydkorea”.212 

Vi får också veta att amerikanska trupper fortsatte över gränsen och in i 
Nordkorea, men att Kina, som samarbetade med Sovjetunionen, gick med i 
kriget och Nordkorea lyckades driva tillbaka amerikanerna. När kriget slutade 
1953 hade två miljoner människor dödats. Korea var fortfarande delat och 
Nordkorea är än i dag en kommunistisk diktatur.  
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Analys: 
Nyckelord: Här är en konflikt där USA står mot kommunismen. Efter 
invasionen blir det USA som på FN:s uppdrag befriar Sydkorea. I texten 
betonas att det handlar om en FN-operation för att få konflikten löst. Här får vi 
också veta att USA inte nöjde sig med att befria Sydkorea, utan fortsatte in i 
Nordkorea.  
Modalitet: Avsnittet innehåller en tämligen rakt berättande text, som inte 
innehåller några alternativa resonemang.  
Utestängning: I texten beskrivs FN som drivande i de militära operationer som 
genomfördes på Koreahalvön in början av 1950-talet. Initiativet kom från FN 
och USA ställde upp. Inget problematiserande resonemang som antyder att det 
kan ha varit USA som var den drivande parten.  
Vietnamkriget:  
Vietnamkriget beskrivs över tre sidor, varav en domineras av bilder. En stor 
och två mindre. Den stora bilden visar ett amerikanskt flygplan som fäller ett 
antal bomber. Bildtexten berättar att USA fällde tre gånger så många bomber 
över Vietnam som sammanlagt användes under hela andra världskriget. En av 
de mindre bilderna visar en sydvietnamesisk kvinna och hennes barn, två offer 
för striderna. Den andra mindre bilden visar några unga amerikaner som 
protesterar mot kriget genom att bränna sina inkallelseorder.  

Vietnamkriget beskrivs som ett av de krig som blev längre och blodigare på 
grund av kalla krigets maktkamp mellan stormakterna. Efter delningen av 
Vietnam styrdes norra Vietnam av den kommunistledda befrielserörelsen och 
Södra Vietnam fick en USA-stödd diktaturregering. Bland människorna växte 
motståndet mot såväl regeringen som USA. I texten beskrivs hur USA skickade 
mer och mer vapen till Sydvietnam för att förhindra att hela Vietnam blev 
kommunistiskt. Från och med 1965 skickade USA även trupper. Snart var det 
öppet krig mellan USA och Nordvietnam. ”Vietnamkriget blev det första tv-
kriget. Det amerikanska folket kunde sitta hemma i sina vardagsrum och se hur 
brandbomber förintade vietnamesiska bondbyar. En fredsrörelse som 
protesterade mot det grymma kriget växte fram i USA”.213 

Vietnam beskrivs som en bitter läxa för USA, som aldrig tidigare förlorat ett 
krig. Den här gången visade det sig att pengar och teknisk överlägsenhet inte 
alltid är tillräckligt för att vinna ett krig. Dessutom var USA:s agerande 
föremål för omfattande protester. ”Tv-bilderna från det grymma kriget 
förstörde mycket av USA:s goda rykte i världen. Också för många amerikaner 
var det plågsamt att inse att det egna landet nog hamnat på den ”onda” sidan. 
Soldaterna som återvände från Vietnam mottogs inte som hjältar. De kom hem 
till ett land som ville glömma både dem och det krig där de riskerat sina liv och 
sett sina kamrater dö”.214 
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På den sista sidan om Vietnamkriget finns en textruta med rubriken ”Vietnams 
folk lider ännu av kriget” och där beskrivs hur landet fortfarande är översållat 
med bomber som exploderar och lemlästar. Ännu föds många missbildade 
barn i Vietnam som en följd av att USA använde växtgifter för att avlöva 
skogar och förstöra skördar. 
Nyckelord: Lärobokens beskrivning av Vietnamkriget utgör också en lång rad 
av nyckelord om USA som är negativt laddade. Den ekonomiskt och militärt 
starka nationen orsakar död och lidande i Vietnam och det egna anseendet både 
i hemlandet och internationellt tar stor skada.  
Modalitet: En händelse med endast förlorare beskrivs utan större tvekan.  
Utestängning: I samband med beskrivningen av Vietnamkriget förekommer 
knappast orden demokrati, frihet, hjälp och stöd när USA nämns.  
Kriget mot terrorismen: 
Boken tar inte upp kriget mot terrorismen, som inleddes efter terrorattacken i 
USA 11 september 2001.  

 
Titel: Levande historia 7-9 
Boken utkom 2008 och är skriven av Kaj Hildingson, Lars Hildingson och 
Lennart Husén.  

Den är uppdelad i tre sektioner, en för varje årskurs. De teman som är 
aktuella för den här uppsatsen återfinns i lärobokens tredje sektion, som riktar 
sig till elever i årskurs 9.  
Atombomber: 
I krigets slutskede hade USA genomfört en enorm upprustning i Stilla havet 
och japanerna drevs tillbaka mot sitt hemland när USA erövrade ö efter ö. 
Japanerna var beredda att med stor beslutsamhet försvara varje liten ö. ”I det 
läget valde den nye amerikanske presidenten Harry Truman att sätta in ett nytt 
vapen för att visa USA:s styrka och spara amerikanska soldaters liv”.215 
Därefter beskrivs att en atombomb fälls över Hiroshima där 80 000 människor 
dödades omedelbart, 70 000 skadades och hela staden lades i aska. Tre dagar 
senare sprängdes ytterligare en atombomb över Nagasaki, varpå Japan 
kapitulerade och andra världskriget var slut.  
Analys: 
Nyckelord: I texten understryks USA:s styrka och hur de japanska trupperna 
drivs tillbaka när ö efter ö erövras. Den amerikanska styrkedemonstrationen 
når sin kulmen när de två atombomberna fälls. Många människor dödas och 
skadas och en hel stad läggs i aska.  
Modalitet: Den amerikanske presidenten valde att sätta in det nya vapnet, 
atombomben. Sättet att uttrycka detta på implicerar att det fanns andra 
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alternativ, men att han valde detta. Beträffande konsekvenserna av den första 
bomben beskrivs dessa med flera faktauppgifter, däremot inte när det gäller 
bomben över Nagasaki.  
Utestängning: President Truman valde att sätta in atomvapnet mot Japan för 
att visa USA:s styrka och för att spara amerikanska soldaters liv. För vem 
önskade han visa styrka? Det framgår inte här. Sannolikt var det inför 
Sovjetunionen, som började framstå som USA:s framtida fiende, som styrkan 
skulle demonstreras. Därmed kan också atombomberna sättas in i ett kalla 
kriget-perspektiv, men det görs inte här.  
Marshallhjälpen: 
Tillståndet i Västeuropa efter andra världskriget väckte oro i USA och därför 
sändes 23 miljarder dollar i bistånd till Europas länder. ”Hjälpen var 
förknippad med vissa politiska krav. Därför tvingades alla länder i Östeuropa 
av Sovjetunionen att tacka nej till hjälpen”.216  

Författarna skriver att Europas industri redan hade börjat återhämta sig, och 
att det gick snabbare än väntat, när pengarna från USA började flöda 
in. ”Marshallhjälpen satte ytterligare fart på produktionen, speciellt i 
Västtyskland. I slutet av 1950 producerade Västeuropa över 30 procent mer än 
före kriget”.217 

Beskrivningarna av Marshallhjälpen görs i kapitlet ”Supermakter och 
terrorbalans”, närmare bestämt under underrubriken ”Europa reser sig”.  
Analys: 
Nyckelord: Här används ordet Marshallhjälp och ordet hjälp återkommer flera 
gånger i texten. Även bistånd används. De stora penningsummorna hade effekt 
genom att produktionen fick mer fart än vad som annars blivit fallet.  
Modalitet: Beskrivningen uttrycker inte direkt tvekan, men det hela blir en 
smula diffust ändå. En oro har väckts i USA och pengarna är förknippade med 
vissa politiska krav. Det är inte helt klart vari oron består och vad som ingår i 
de politiska kraven.  
Utestängning: Två tänkbara svar på frågan om vari oron i USA bestod är dels 
att de svåra förhållandena i Europa efter kriget skulle kunna utgöra en grogrund 
för en kommunistisk expansion, dels att den amerikanska ekonomin riskerade 
att hamna i en recession eftersom efterfrågan från den europeiska marknaden 
var låg. De politiska krav som USA ställde på mottagarländerna kan också ses i 
ett maktpolitiskt perspektiv. Vid den här tidpunkten var kalla kriget i 
inledningsskedet.  
Koreakriget: 
Koreakriget behandlas i avsnittet ”Kampen mellan supermakterna”, som ingår i 
kapitlet ”Supermakter och terrorbalans”. Här finns en bild av president 
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Eisenhower som äter mat tillsammans med ett par amerikanska soldater. Korea 
beskrivs som den första kraftmätningen mellan USA och Sovjetunionen efter 
andra världskriget. Det kommunistiska Nordkorea gick till angrepp mot det 
kapitalistiska Sydkorea. ”USA som var drivande i FN åberopade 
Trumandoktrinen. Trupper sändes till Sydkorea och de lyckades driva tillbaka 
nordkoreanerna. Nordkorea stöddes av Sovjetunionen”.218 

Efter en passage där läsaren får veta att Kina lade sig i konflikten och drev 
tillbaka amerikanerna, men att ingen sida till slut kunde besegra den andra, 
följer avslutningen: ”För USA blev Koreakriget en propagandatriumf. De 
hemvändande soldaterna hyllades som hjältar för att de stoppat 
kommunismen”.219 
Analys: 
Nyckelord: USA förknippas här med den fredsbevarande organisationen, FN, 
där landet var drivande. Som läsare får man också veta att de amerikanska 
trupperna hyllades som hjältar och att kriget varit en triumf ur ett 
propagandaperspektiv.  
Modalitet: Koreakriget beskrivs utan reservationer eller presentation av 
alternativa perspektiv.  
Utestängning: Uppgifter om krigets konsekvenser för människorna i Korea 
lyser med sin frånvaro. Flera miljoner människor miste livet i striderna, men 
det nämns inte. Den kommunistskräck som rådde i USA vid den här tiden 
utvecklas inte heller.  
Vietnamkriget:  
Vietnamkriget beskrivs i kapitlet ”Supermakter och terrorbalans”. Författarna 
skriver att USA var emot valet som ingick i fredsavtalet sedan fransmännen 
besegrats av en kommunistisk armé vid Dien Bien Phu. Anledningen var att 
man, med rätta, trodde att kommunisterna skulle vinna valet. ”Fler och fler 
amerikanska soldater sändes till Vietnam för att strida mot det kommunistiska 
Nordvietnam. Under Vietnamkriget fällde USA fler bomber över Nordvietnam 
än alla länder hade fällt sammanlagt under andra världskriget”.220 I texten 
berättar läroboksförfattarna också att det var många som fick veta mycket om 
Vietnamkriget. ”Journalister och fotografer rapporterade från det grymma 
kriget och USA förlorade respekt över hela världen. Att bomba ett fattigt land 
sågs som höjden av barbari”.221  

Över en halv boksida finns också en bild som visar amerikanska soldater i en 
vietnamesisk by, där civilbefolkningen står utanför sina bostäder. 
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Bildtext: ”Vietnamesiska kvinnor och barn hukar inför de amerikanska 
soldaterna. Bilder som den här bidrog till att förstöra USA:s anseende i 
världen”.222 

Läroboken förmedlar att många i västvärlden tyckte att båda supermakterna 
var lika hemska. Den ena slog ner uppror i Östeuropa med stridsvagnar och den 
andra bekämpade fattiga kommunister med bombplan. Författarna riktar också 
uppmärksamheten mot den inrikes scenen i USA och konstaterar att kriget 
splittrade på ett sätt som inte skett sedan det amerikanska inbördeskriget, 
ungefär 100 år tidigare. ”Från Koreakriget hade de amerikanska soldaterna 
kommit hem som hjältar. Från Vietnamkriget kom soldaterna hem som 
föraktade förlorare”.223 
Analys: 
Nyckelord: Flera ord beskriver USA som ett land med stor militär kraft, som 
används mot en fattig civilbefolkning i Vietnam. Grym, barbari, förlorad 
respekt, förstört anseende och föraktade förlorare är ord som bygger en 
negativ bild.  
Modalitet: Författarna uttrycker inte någon tveksamhet när de beskriver 
USA:s agerande i Vietnamkriget. 
Utestängning: Precis som i skildringen av tidigare konflikter framstår USA 
som en militärt stark stat, men till skillnad från tidigare förekommer inte dessa 
beskrivningar i kombination med ord som demokrati, hjälp och bistånd. Dessa 
ord får inte plats i diskursen om Vietnamkriget i den här läroboken.  
Kriget mot terrorismen: 

”Terror från skyn” är underrubriken i kapitlet ”En supermakt försvinner”. Ett 
kort textavsnitt beskriver händelsen som blev starten för det som senare kallats 
för kriget mot terrorismen. ”Den 11 september 2001 drabbades USA av ett 
enormt terrordåd”.224 

Sedan beskrivs hur två kapade flygplan flögs in i skyskraporna World Trade 
Center i New York, hur de började brinna och hur de rasade samman. Omkring 
2 800 människor dog i terrorattacken. På bokuppslaget finns också en bild som 
visar byggnaderna och några människor på platsen. ”USA och stora delar av 
världen chockades. USA pekade ut Usama bin Ladin (författarnas kursivering) 
och hans organisation al-Qaida (författarnas kursivering) som ansvariga för 
attacken”.225  

Texten fortsätter sedan under avsnittsrubriken ”Konflikt med väst” och där 
utvidgar författarna resonemanget till att även omfatta Israel-Palestina-
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konflikten och banden mellan USA och Israel. ”Många i den muslimska 
världen hyllade Usama bin Ladin som en hjälte som vågat utmana USA. Flera 
ledare i arabvärlden hade tidigare slutit fred med Israel, men bland 
befolkningen i många muslimska länder finns stora grupper som är emot både 
Israel och USA… Det finns bland många en känsla av att Israel, USA och 
västvärlden bär skulden till allt som är fel”.226 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om invasionen i Irak 2003. USA anklagade 
Irak för att ha vapen som landet inte tillåts ha enligt FN-beslut och med den 
motiveringen invaderade USA och Storbritannien Irak och Saddam Hussein 
störtades. ”Men det visade sig att det inte fanns några förbjudna vapen i Irak. 
Över hela världen anklagade människor USA för att ha ljugit om vapnen för att 
kunna ta kontroll över oljan i Irak”.227 

Av texten framgår också att många civila dödades och att motståndet mot de 
utländska trupperna växte åren efter invasionen.  
Nyckelord: I början av avsnittet är USA offret som drabbas av ett enormt 
terrordåd. Stora delar av världen chockas och Usama bin Ladin utpekas som 
ansvarig. Därefter går författarna vidare och berättar att bin Ladin hade ett 
starkt stöd av många muslimer i den muslimska världen. När USA:s invasion i 
Irak beskrivs dominerar ord som gör att USA framstår i en mindre positiv 
dager.  
Modalitet: Stommen i händelseförloppet beskrivs på ett sätt som i förstone kan 
framstå som utan tvekan. Men det finns element i texten som vittnar om en 
ganska stor osäkerhet. Här är graden av precisering tämligen låg. Vad betyder 
många i den muslimska världen? Vad betyder befolkningen i många muslimska 
länder? Vad betyder stora grupper? 
Utestängning: USA saknade mandat från FN när Irak invaderades och många 
människor, både militärer och civila, dödades. Det var en av punkterna som var 
bärande i de protester mot kriget som var utbredda vid den här tiden. USA 
saknade bevis för att Irak hade massförstörelsevapen, men valde ändå att 
genomföra den militära operationen. Det utgjorde också en viktig del av 
kritiken som delades ut mot invasionsbeslutet. I en mening framgår att 
människor över hela världen anklagade USA för att ha ljugit om vapnen för att 
kunna ta kontroll över oljan i Irak. Det är en central aspekt i resonemanget 
kring invasionen, men ligger inte till grund för ett utvecklat resonemang om 
förlorat anseende på det sätt som författarna beskriver när det gäller USA:s 
agerande i Vietnamkriget.  

 
 
 
                                                             

226 Hildingson, K., Hildingson, L. och Husén, s. 550. 

227 Ibid. 



88 
 

8.8 Historieböcker 2010-talet 
Titel: PRIO Historia 8. 
Boken utgavs på förlaget Sanoma Utbildning 2012 och ingår i ett 
läromedelspaket med samhällsorienterande ämnen för grundskolans senare del. 
Den är skriven av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud och Hans 
Thorbjörnsson. Jag kommer här att redovisa innehållet som behandlar 
atombomberna i andra världskrigets slutskede. Övriga teman återfinns i PRIO 
Historia 9, som ingår i samma läromedelspaket (se nedan).  
Atombomber: 
I kapitlet om andra världskriget finns avsnittsrubriken ”Japan besegras – 
Atombomben”, under vilken krigets slutskede skildras. Innehållet är i stora 
stycken detsamma som i SO Direkt Historia 3, som utgavs på Bonnier 
Utbildning 1998/2000, som skrevs av samma författare. I textavsnittet berättar 
författarna att amerikanerna drev tillbaka japanerna från ö till ö och att 
japanska städer attackerades med brandbomber. I mars 1945 dödades över 
100 000 människor i ett bombanfall mot Tokyo och ön Okinawa erövrades efter 
fruktansvärda strider, där 50 000 amerikanska soldater stupade och dubbelt så 
många japaner. Därefter beskrivs hur Kamikaze-piloter blev allt viktigare i den 
japanska krigföringen. Fullastade med bomber kraschade de rakt in i de 
amerikanska krigsfartygen. ”De amerikanska ledarna räknade med att 
förlusterna skulle bli ännu större när kriget fördes över till Japans huvudöar. 
Därför bestämde den amerikanske presidenten Truman att man skulle använda 
sig av ett nytt vapen”.228 

Författarna redovisar att den första atombomben släpptes över staden 
Hiroshima klockan 8.45 den 6 augusti 1945 och att mellan 80 000 och 90 000 
människor dödades på bara några minuter. Därefter följer ett citat från 
kaptenen på bombplanet. Kaptenen beskriver molnet som steg upp över 
Hiroshima och hur hela ytan var som en kokande tjärtunna. ”Där det förut 
funnits en stad med bostadshus och byggnader kunde man nu inte se något 
annat än ett svart kokande kaos”.229 

Avsnittet slutar med konstaterandet att en ännu kraftigare atombomb 
släpptes över staden Nagasaki. ”Det fick Japan att omedelbart kapitulera. Fred 
slöts den 2 september 1945. Andra världskriget var äntligen över. Det kostade 
mellan 35 och 60 miljoner människor livet”.230 

I anslutning till texten finns en karta där Hiroshima, Nagasaki och Tokyo är 
utmärkta, en grafik som visar ett flygplan med det stigande molnet bakom och 
ett fotografi av en klocka som till stora delar är sönderbränd. 
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Bildtext: ”Klockan som hittades efter bombningen av Hiroshima stannade på 
8.15. Av klockans ägare återstod bara stoft”.231 

Efter redogörelsen av andra världskrigets slutskede följer ett uppslag som har 
vinjetten ”Historia reportage” och rubriken ”Ett overkligt lugn i Hiroshima”. 
Där får vi veta att det i dag finns en minnespark i Hiroshima där fredslågan har 
brunnit sedan 1964 och att den kommer att fortsätta att brinna tills alla 
kärnvapen på jorden försvunnit. I texten beskrivs hur det amerikanska 
flygplanet Enola Gay lyfte från sin bas den 6 augusti 1945 och hur 
atombomben som släpptes exploderade 600 meter ovanför centrala Hiroshima. 
Över 140 000 människor, nästan alla civila, beräknas ha dött av bomben. 
Väldigt många dog direkt, men för andra kom döden långsamt smygande”.232 

I texten berättar författarna också om Sadako Sasaki, som var två år gammal 
när bomben exploderade. Under flera år var hon helt frisk, men när hon var 
elva fick hon leukemi. ”Enligt en japansk legend kan den som viker tusen 
tranor av papper få sin högsta önskning uppfylld. Sadako började vika, men 
trots att hon också fick hjälp av sina klasskamrater dog hon den 25 oktober 
1955. Idag finns det en staty av Sadako i minnesparken och runtomkring den 
ligger det alltid ett berg av papperstranor”.233 

På bokuppslaget finns också två bilder. Den ena visar Hiroshima kort efter 
att staden förstörts av atombomben och den andra föreställer Hiroshima i dag. 
Det är en modern stad, men det går att finna spår av bombningen. I bildtexten 
till den äldre bilden står följande: ”Var bombningen av Hiroshima ett krigsbrott 
eller var det rätt av USA att släppa bomben?”234 
Analys: 
Nyckelord: Bakgrunden är tämligen utförlig innan författarna beskriver hur 
den amerikanske presidenten fattar beslutet att för första gången fälla 
atombomber. I redogörelsen är det endast en människas upplevelser som 
skildras, kaptenens ombord på bombplanet. Men i det efterföljande reportaget 
ger författarna plats åt Sadako Sasaki, som får representera ett av många offer 
för atombomben. Bilden av klockan, vars ägare förvandlades till stoft, gör 
också att vi kommer vanliga människor lite närmare.  
Modalitet: Flera perspektiv finns med i redogörelsen. Dels det övergripande 
skeendet som beskriver striderna och hur presidenten fattar sitt beslut, dels 
inslagen som påminner om att det fanns människor, vanliga civila människor, 
bakom siffrorna som redovisas tidigare i texten. I en av bildtexterna uppmanar 

                                                             

231 Almgren et al., (2012), s. 215. 

232 Ibid., s. 216. 

233 Ibid. 

234 Ibid. 



90 
 

författarna läsaren att själv fundera på om det var rätt av USA att släppa 
atombomberna eller om det var ett krigsbrott.  
Utestängning: Beskrivningarna av atombomben över Hiroshima innehåller en 
rad faktauppgifter och även ett tämligen fylligt citat från en kapten på 
bombplanet. Beskrivningen av bomben över Nagasaki är betydligt mer 
knapphändig. Atombomberna som en amerikansk styrkedemonstration 
gentemot den blivande fienden, Sovjetunionen, tas inte upp i texten.  

 
Titel: PRIO Historia 9. 
Boken utkom 2013 och är skriven av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt 
Tallerud och Hans Thorbjörnsson. Materialet som behandlar internationella 
konflikter tar sin början efter andra världskriget (som beskrivs i PRIO Historia 
8).  
Atombomber: 
Kapitlet ”Det kalla kriget” inleds med ett avsnitt med rubriken ”Bomben”. Där 
ges en kort repetition av USA:s fällning av de två atombomberna över Japan. 
Den första, Little boy (författarnas kursivering), detonerade över Hiroshima 
och den andra, Fat man (författarnas kursivering), fälldes över Nagasaki. 
Hundratusentals människor dog. Atombomberna beskrivs i ett kalla kriget-
sammanhang. Här får läsaren information om den hemliga amerikanska 
forskningen kring atombomben och om den forskning som Sovjetunionen 
påbörjade i slutet av andra världskriget. Här nämns också att de två makarna, 
Ethel och Julius Rosenberg, dömdes till döden efter anklagelser om att ha 
spionerat för Sovjetunionens räkning på den amerikanska 
atombombsforskningen.235  
Analys: 
Se PRIO Historia 8 (ovan). 
Marshallplanen: 
Avsnittet inleds så här: ”För att förhindra att det krigshärjade Västeuropa 
skulle hamna under sovjetisk kontroll, lade den amerikanske utrikesministern 
George Marshall fram en plan för ekonomisk återuppbyggnad av 
kontinenten”.236 

Textavsnittet fortsätter med information om att 17 miljarder dollar, en 
jättelik summa på den tiden, skulle höja levnadsstandarden för människorna så 
mycket att man inte skulle falla för den sovjetiska propagandan, förklarade 
Marshall. Det hela motarbetades inom östblocket. ”Där stärkte man istället den 
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egna sammanhållningen genom att 1955 inrätta Warszawapakten, de 
kommunistiska ländernas svar på NATO”.237 
Analys: 
Nyckelord: Hela avsnittet om Marshallhjälpen är inriktat på åtgärden som en 
del av den ekonomiska krigföringen i det kalla kriget. Med jättelika belopp 
skulle levnadsstandarden öka i Västeuropa så att den sovjetiska propagandan 
inte skulle få fäste.  
Modalitet: I avsnittet finns tecken på att författarna inte uttrycker sig 
tvärsäkert. De väljer att låta George Marshall förklara sambandet mellan ökad 
levnadsstandard och minskad effekt av propaganda från Sovjetunionen.   
Utestängning: Marshallplanen skrivs fram som en säkerhetspolitisk åtgärd. 
Inget finns här om någon allmän vilja från USA:s sida att hjälpa fattiga 
människor ur den misär de levde i bland ruinerna efter kriget. Här förekommer 
inte heller aspekten att USA satsade pengarna av egenintresse, alltså att bygga 
upp en efterfrågan på amerikanska varor för att på det sättet skapa en bättre 
ekonomisk utveckling i USA.  
Koreakriget: 
Beskrivningen av Koreakriget ingår i ett sammanhang i boken som har 
supermakterna i världens konflikter som överordnat tema. Koreakriget beskrivs 
som det blodigaste kriget i modern tid, bortsett från de båda världskrigen. Det 
kommunistiska Nordkorea anföll det kapitalistiska Sydkorea, som snabbt fick 
hjälp av FN, främst USA. Här beskrivs att trupper från USA och andra FN-
stater erövrade stora delar av Nordkorea, men att Kinas armé ingrep och 
pressade fronten tillbaka söderut. ”Sovjetunionen deltog inte i markstriderna 
men deras piloter i MIG-jaktplan bekämpade amerikanska plan som bombade 
Nordkoreas städer till grus och aska”.238 

Flera hundra flygplan sköts ner på båda sidor och den amerikanske 
befälhavaren, Douglas MacArthur, ville bomba kinesiska städer med 
kärnvapen. Det var mycket nära att Koreakriget hade lett till ett tredje 
världskrig. ”I USA ledde Koreakriget till en kommunistskräck bortom allt 
förnuft. Huvudpersonen var senatorn Joseph McCarthy, som påstod att 
kommunister höll på att erövra landet”.239 

Till en början fick McCarthy stöd av många och i den häxjakt som pågick 
kunde vem som helst drabbas. Efter att ha påstått att amerikanska armén 
behärskades av kommunister och efter att ha utsatt en officerare för utpressning 
tvingades senatorn att avgå.  
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Analys: 
Nyckelord: I ett av de blodigaste krigen framställs USA som en offensiv part, 
som under en period erövrade nästan hela Nordkorea, bland annat genom att 
bomba städer till grus och aska. Starka krafter ville dessutom sätta in 
kärnvapen och i krigets spår bedrevs en häxjakt på kommunister.  
Modalitet: USA framställs som en kraftfull part i konflikten som slår till hårt. 
FN:s roll är nedtonad i beskrivningen, som i huvudsak präglas av säkerhet.  
Utestängning: Beskrivningen saknar uppgifter om att flera miljoner människor 
miste livet i Koreakriget. FN har en undanskymd roll i beskrivningen.  
Vietnamkriget: 
Drygt två sidor med dubbla spalter ägnas åt Vietnamkriget och här finns fyra 
bilder. Två av dessa visar amerikanska flygplan över Vietnam. På den ena 
bilden fäller några stridsflygplan bomber och bildtexten berättar att USA gick 
in i kriget när kommunisterna hade framgång i Sydvietnam. Den andra bilden 
visar amerikanska bombningar med växtgiftet Agent Orange, som användes för 
att avlöva djungelområdena för att den amerikanska militären skulle kunna 
spåra upp och besegra fiendesoldaterna. En av de fyra bilderna visar en man 
med en insamlingsbössa i handen och över axlarna hänger ett plakat med 
texten ”Skänk en slant till FNL och du hjälper vietnameserna att uppnå frihet 
och oberoende”. Bildtexten berättar att nyhetsrapporteringen om USA:s 
krigföring ledde till antiamerikanska stämningar runt om i världen. Den fjärde 
bilden, som verkar vara tämligen nytagen, visar en kvinna i förgrunden och i 
bakgrunden det kända fotografiet av barn som springer för livet i Vietnam. 
Kvinnan heter Phan Thi Kim Phuc och hon är ett av barnen på bilden bakom. 
Som nioåring brändes hon på rygg och armar av amerikanska napalmbomber. 
Som vuxen arbetar hon för att hjälpa barn i krigsområden.240  

Texten berättar hur USA, i enlighet med sin dominoteori, ansåg det 
livsviktigt att stoppa kommunismen på alla ställen i världen. Mot den 
bakgrunden gick USA in i Vietnam och när FNL-gerillan blev starkare satte 
USA igång omfattande bombningar av Nordvietnam. ”Det vietnamesiska folket 
utsattes för fruktansvärda lidanden, men härdade ut”.241 

USA skickade trupper för att delta aktivt även i markstriderna, men USA 
kunde inte avgöra kriget. Under blodiga strider 1968 dog 50 000 av FNL-
gerillans soldater och 2 000 amerikanska soldater stupade. ”Det chockade hela 
USA och fick motståndet mot kriget att växa snabbt”.242 

Motståndet mot kriget i Vietnam var starkt bland studenterna vid 
universiteten och vid en demonstration 1970 dödades fyra studenter av 
militären. I texten redovisas att nästan en miljon av FNL:s och Nordvietnams 
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soldater hade dödats i kriget och att närmare 60 000 amerikanska soldater hade 
stupat. ”Vid bombningarna av Vietnam hade amerikanerna inte bara använt 
vanliga bomber utan också växtgifter som hade förstört träd och grödor. Man 
har beräknat att ungefär en femtedel av Sydvietnams skogar och åkrar 
förgiftades. Civilbefolkningen drabbades hårt av kriget. Mest uppmärksamhet 
fick massakern i Song My. Där mördades fler än 400 obeväpnade vietnameser, 
mest kvinnor och barn, av amerikanska soldater under ledning av löjtnant 
William Calley. Han dömdes senare till livstids fängelse av amerikansk 
domstol”.243 
Analys: 
Nyckelord: I beskrivningen av Vietnamkriget förekommer en rad av negativt 
laddade ord om USA:s roll i konflikten. Den negativa bilden gäller både USA:s 
agerande i Vietnam och den kritik som riktades mot USA:s ledning både i 
hemlandet och på många andra platser i världen.  
Modalitet: Perspektivet är entydigt. En stark militärmakt ger sig på en fattig 
befolkning i Vietnam.  
Utestängning: I avsnittet om Vietnamkriget förekommer inte ord som 
demokrati och frihet när USA:s roll beskrivs. Dominoteorin avhandlas 
kortfattat. Vilka var USA:s motiv för att agera enligt den och hur ska 
dominoteorin förstås i ett kalla kriget-perspektiv? Hur såg opinionsläget ut när 
det gällde dominoteorin? 
Kriget mot terrorismen: 
I kapitlet ”En enad värld?” ingår ett avsnitt som handlar om nutida konflikter. 
Efter en allmän inledning om olika orsaker till konflikter och en kortfattad 
bakgrund och förklaring av terrorism följer en text om Afghanistan som 
kommer in på hur talibanerna tog makten i landet på 1990-talet. I avsnittet 
beskrivs också hur al-Qaida bildades med Usama bin Ladin som ledare. USA 
utmålades som al-Qaidas största fiende, bland annat med motiveringen att USA 
hade trupper kvar i Saudiarabien efter Kuwaitkriget. En annan motivering var 
att USA förknippades med stöd till Israel i den arabisk-israeliska konflikten. På 
detta följer ett avsnitt med rubriken ”Terrordåden den 11 september 2001”. Där 
får läsaren till att börja med en beskrivning av en vanlig vardagsmorgon på 
Manhattan i New York där människor skyndar till jobbet. Sedan beskrivs 
terrorattacken. ”De hör ett trafikflygplan närma sig – och det overkliga händer. 
Planet brakar rätt in i en skyskrapa, ett av World Trade Centers två tvillingtorn. 
Rök och eldslågor slår ut från byggnaden där planets fyllda bränsletankar 
exploderat. Tjut från brandkårer, skrik från människor och dån från 
nedfallande byggnadsdelar. I panisk skräck strömmar människor ut genom 
tornets ingångar. Femton minuter efter det första, styr trafikflygplan nummer 
två in i det andra tornets över del. Människor kastar sig ut från våningarna”.244 
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Sedan beskriver författarna hur försvarshögkvarteret Pentagon i Washington 
angrips av ytterligare ett plan och hur ett fjärde plan störtar i Pennsylvania. Av 
de två tvillingtornen återstår bara förvridet stål, brandrester och aska. 3109 
människor miste livet. Misstankarna riktades genast mot al-Qaida och bin 
Ladin. ”President George Bush beskrev terrordådet som en stridsattack mot 
USA och förklarade krig mot både den globala terrorismen och mot de regimer 
som skyddar terroristerna. Senare lade han även till de stater som har 
massförstörelsevapen och som kunde vara ett hot mot USA”.245 

Texten fortsätter med en beskrivning av hur USA inledde ett anfall mot 
Afghanistan och här betonas att det skedde med fullt stöd från FN:s 
säkerhetsråd och NATO. En stor del av terrornätverket slogs ut och flera al-
Qaidamedlemmar dödades. Både bin Ladin och mulla Omar undkom 
invasionen och de massiva bombanfallen. De amerikanska lagarna ändrades 
med hänvisning till jakten på terrorister och risken för nya terrorattentat. ”Dels 
blev det tillåtet för militär och polis att använda tortyr mot terrormisstänkta 
fångar. Dels fick underrättelsetjänsten nya möjligheter till avlyssning och 
spaning. Misstänkta terrorister fördes till fångenskap i länder runt om i världen, 
där de genom amerikansk medverkan utsattes för tortyr och kränkningar i 
samband med förhören”.246 

Här understryks att fångtransporterna och tortyrmetoderna förbjöds när 
Barack Obama blev ny president, men att det varit svårare att genomföra 
avvecklandet av Guantánamofängelset. Samtidigt ökade antalet amerikanska 
soldater i Afghanistan och användandet av förarlösa flygplan, så kallade 
drönare. ”Mycket kritik har riktats mot den USA-ledda krigföringen, bland 
annat efter WikiLeaks avslöjanden om hur civila afghaner dödas”.247  

Kriget mot terrorismen fördes också i Pakistan och USA började använda 
drönare alltmer och ett stort antal civila har dödats i drönarattackerna. I texten 
beskrivs också hur Usama bin Ladin spårades upp i Pakistan våren 2011. ”En 
amerikansk specialstyrka tog sig in i huset och i tumultet som uppstod sköts 
bin Ladin till döds. Även en av hans hustrur och tre män som fanns runt honom 
dödades”.248 

Kapitlet behandlar också invasionen i Irak 2003. Det skedde sedan president 
George Bush hävdat att Saddam Husseins regim hade utvecklat 
massförstörelsevapen och dessutom hade förbindelser med terrorgrupper, 
bland andra al-Qaida. Men enligt FN:s inspektörer fanns inga 
massförstörelsevapen och FN:s säkerhetsråd gav inte något stöd för en väpnad 
attack mot Irak. Anfallet genomfördes ändå av USA med stöd från bland annat 
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Storbritannien. När det stod klart att det inte fanns några massförstörelsevapen 
ändrades målet för kriget till att istället handla om att införa demokrati. 
Saddam Husseins regim störtades och ett styrande råd tillsattes. Motståndare 
till det nya styret greps och placerades i Abu Ghraib-fängelset. ”Det finns 
uppgifter om att brittisk och amerikansk personal gjorde sig skyldiga till 
övergrepp och kränkningar mot fångar där”.249 

Avsnittet avslutas med att det varit ett viktigt mål för Barack Obama att 
avsluta de militära insatserna i Irak och 2011 lämnade trupperna landet. Då 
hade 100 000 människor dött i kriget.  
Analys: 
Nyckelord: Avsnittet inleds med en vardagsinteriör på Manhattan och hur allt 
övergår i en katastrof där oskyldiga människor på väg till jobbet blir offer för 
en terrorattack. Beskrivningen går vidare till hur USA slår tillbaka oerhört hårt 
mot terrorismen på flera håll i världen. I jakten på terrorister ändras de 
amerikanska lagarna och under några år är det tillåtet med tortyr i det här 
sammanhanget. I texten betonas vilka åtgärder som godkänts av FN och vilka 
som inte har det. Dessutom beskrivs hur Barack Obama strävar efter mildare 
metoder och hur han avslutade de militära insatserna i Irak.  
Modalitet: Beskrivningen av terrorattacken den 11 september 2001 och kriget 
mot terrorismen som följde på det sker med ett stort mått av säkerhet.  
Utestängning: Många människor har råkat illa ut i jakten på terrorismen. Vi 
får veta att ett stort antal civila har dödats i USA:s drönarattacker i Pakistan, 
men hur många och på vilket sett det skett får vi inte veta. Här finns inga 
berättelser om hur oskyldiga människor i Pakistan gick till jobbet en 
vardagsmorgon.   

 
Titel: Historia 7-9 
Läroboken är skriven av Julia Lindholm och utkom på Capensis förlag 2016. 
Boken är skriven utifrån kursplanen för historia och rubriker och avsnitt följer i 
stort sett det centrala innehållet som anges för historia för årskurs 7-9.  
Atombomber: 
I texten beskrivs krigets slutskede i Europa 1945 och därefter hur striderna 
fortsatte i Sydostasien med många dödsoffer som följd. USA:s president Harry 
S. Truman beslutade att fälla atombomber över Japan. ”Syftet var att tvinga 
Japan att ge upp utan att en amerikansk markinvasion skulle behövas”.250  

Därefter följer uppgifter om att en atombomb fälldes den 6 augusti över 
Hiroshima och den 9 augusti över Nagasaki. ”90 000-120 000 omkom i 
Hiroshima och 60 000-70 000 i Nagasaki. Än i dag dör människor i cancer på 
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grund av strålningen från de två atombomberna. Japan kapitulerade den 15 
augusti 1945”.251 

Intill texten finns också en bild från 1945 som visar en man som står i 
ruinerna i Hiroshima efter att atombomben fällts över staden.  
Analys:  
Nyckelord: Flera ord i textavsnittet betonar konsekvenserna av att 
atombomberna fälldes över Japan och här framgår att människor blir sjuka och 
dör än i dag.  
Modalitet: Texten är tämligen avskalad och faktainriktad och beskriver 
kortfattat, och med stor säkerhet, vad som hände i Japan i augusti 1945.  
Utestängning: När syftet med den amerikanske presidentens beslut beskrivs 
handlar det endast om att få Japan att ge upp utan att en amerikansk 
markinvasion skulle behövas. Här finns inget resonemang om att 
atombomberna kan ses i ett maktpolitiskt perspektiv där USA markerar styrka 
gentemot Sovjetunionen, som var USA:s kommande fiende i det kalla kriget.  
Marshallplanen:  
I kapitlet ”Kalla kriget och Sovjetunionens fall” finns ett avsnitt om 
Marshallplanen. Där beskrivs hur USA gav ekonomiskt stöd (råvaror, bränsle, 
lån och bidrag) till flera länder i Europa. ”Syftet var att snabbt bygga upp 
Europa och förhindra spridning av kommunismen. I det kommunistiska 
Sovjetunionen sågs Marshallplanen som ett sätt av USA att köpa andra länders 
stöd”.252  

I slutet av kapitlet finns ett avsnitt benämnt ”Ord och begrepp i kapitlet” och 
där förekommer Marshallplanen igen: ”Ett ekonomiskt stöd från USA till 
länder i Europa för återuppbyggnad efter andra världskriget”.253 
Analys: 
Nyckelord: Här används ordet Marshallplanen, vilket öppnar för flera 
perspektiv på fenomenet. Dels handlar det om stöd för att snabbt bygga upp 
Europa, dels handlar det om maktpolitik – en strategi för att förhindra 
kommunismens utbredning.  
Modalitet: Merparten av texten beskriver Marshallplanen utan osäkerhet. Men 
författaren presenterar också ett alternativt perspektiv genom att referera till 
hur Sovjetunionen såg på den amerikanska åtgärden. ”Stöd-aspekten” väger 
över eftersom det endast är den som förekommer när Marshallplanen beskrivs 
kortfattat i ordlistan.  
Utestängning: Här framgår inte vilka belopp det handlade om och inte heller 
att Sverige var ett av mottagarländerna.  
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Koreakriget:  
Under rubriken ”Kalla krigets konflikter” finns ett avsnitt om Koreakriget och 
författaren inleder med att beskriva hur landet efter andra världskriget delades 
in i en kommunistisk stat i norr och en anti-kommunistisk stat i söder. 
Sydkorea angreps av Nordkorea. ”USA såg det som ett angrepp mot den ’fria 
världen’. FN:s säkerhetsråd, som kan besluta om militära ingripanden i andra 
länder, bojkottades under den här perioden av Sovjetunionen. Därför kunde 
säkerhetsrådet enas om ett militärt FN-ingripande i Syd- och Nordkorea under 
USA:s ledning”.254  

Författaren redovisar att fem miljoner människor dog i Koreakriget, att det 
fortfarande är mycket spänt mellan de båda länderna och att det saknas ett 
fredsavtal. ”Nordkorea är än idag en kommunistisk diktatur och ett av världens 
mest slutna länder. Sydkorea var en diktatur fram till 1987, men är idag en 
demokrati”.255 
Analys: 
Nyckelord: Här framställs USA i ett sammanhang där ord som fria världen, 
FN och demokrati ingår. Mot detta står angriparen, den kommunistiska 
diktaturen.  
Modalitet: Författaren redovisar konflikten utan att några tveksamheter 
förekommer.  
Utestängning: Här nämns inget om den kommunistskräck som eskalerade i 
den amerikanska inrikespolitiken vid den här tiden. Inte heller något om att den 
amerikanske generalen Douglas MacArthur, som var befälhavare över FN-
styrkorna, förespråkade att Kina skulle anfallas med kärnvapen.   
Vietnamkriget:  
Författaren berättar att Vietnam blev självständigt från Frankrike 1954 och att 
landet då delades i två delar. Istället för återförening utbröt krig mellan det 
kommunistiska Nordvietnam och Sydvietnam, som stöddes av USA. Eftersom 
USA trodde att kommunismen i Nordvietnam skulle sprida sig till fler länder i 
regionen ingrep USA militärt på Sydvietnams sida. Textavsnittet avslutas så 
här: ”Under Vietnamkriget fälldes dubbelt så många bomber som under andra 
världskriget. Två till fem miljoner vietnameser dog under kriget. Sammanlagt 
stred 2,6 miljoner amerikanska soldater på Sydvietnams sida. 58 000 av dem 
dog i kriget. USA lämnade Vietnam 1973. Nordvietnam besegrade Sydvietnam 
1975. Vietnam är än idag en kommunistisk diktatur”.256  

Efter texten finns en bild (Sydvietnam 1965) på en mamma som simmar över 
en flod med sina barn för att undkomma amerikanskt flyganfall. 

                                                             

254 Lindholm, s. 201.  

255 Ibid. 

256 Ibid., s. 202. 



98 
 

I avsnittet ”Protester i världen och i Sverige” berättas att Vietnamkriget var det 
första kriget som det rapporterades mycket om i tv och att människor 
chockades av krigets grymheter. Det ledde till omfattande protester, vilka var 
som störst 1968. På ett annat ställe i boken, ”Epoker under 1900-talet”, 
förekommer Vietnamkriget som exempel på krig som ägt rum efter andra 
världskriget och där preciseras också antalet stupade soldater: 925 000 
nordvietnamesiska och 250 000 sydvietnamesiska soldater miste livet. 
Beträffande antalet civila offer står det att dessa uppgick till flera miljoner.257 
Analys:  
Nyckelord: Konflikten står mellan kommunism och USA. Som läsare får man 
information om att dubbelt så många bomber som under andra världskriget 
fälldes och att två till fem miljoner vietnameser dödats. Vi får också veta att 2,6 
miljoner amerikanska soldater stred på Sydvietnams sida och att 58 000 av dem 
dog i kriget.  
Modalitet: Förloppet som beskrivs problematiseras inte i någon högre grad, 
utan framställs utan någon större tvekan. Däremot råder stor osäkerhet i texten 
när det handlar om antalet vietnameser som dog i kriget. Antalet stupade 
soldater preciseras i ett avsnitt som inte specifikt är inriktat på Vietnamkriget, 
men beträffande antalet civila offer består osäkerheten.  
Utestängning: Texten som behandlar Vietnamkriget är tämligen kortfattad. 
Här saknas beskrivningar av hur civilbefolkningen drabbades. Beskrivningen 
av den massiva kritik som riktades mot USA på många håll i världen är 
kortfattad.  
Kriget mot terrorismen: 
Trots att läroboken är från 2016 saknas beskrivningar av kriget mot terrorismen, 
som startade efter 11 september 2001.  

 

9 Analys och slutsatser 
Genomgången av källmaterialet har resulterat i ett antal forskningsfynd i form 
av nyckelord och modalitet. Genomgången har också resulterat i bedömningar 
av vad som stängts ute från diskursen som präglat tiden då läroböckerna 
producerades. Den ovan beskrivna delen av analysen har skett på nivån som i 
Norman Faircloughs tredimensionella modell benämns som text. Med 
ovanstående som utgångspunkt ska jag nu försöka teckna en läroboksbild av 
USA och hur den förändrats under den undersökta perioden 1945-2019. Jag 
kommer inte att begränsa mig till tioårsperioder i det här skedet av 
undersökningen. Dessa användes som ett redskap för att strukturera 
källmaterialet, men här kommer jag att försöka beskriva större 
förändringslinjer och i det sammanhanget kan det bli en onödig begränsning att 
använda på förhand bestämda tioårsperioder. Här är det mer relevant att ha 
årtalen då styrdokumenten förändrades som riktmärken.  
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Jag kommer också att ställa den framkallade USA-bilden i relation till 
styrdokumenten, som är den politiskt fastställda grund på vilken skolan står vid 
olika tidpunkter. Styrdokumenten utgörs av läroplan och kursplan från och med 
enhetsskolans införande 1962. Dessförinnan var benämningen 
undervisningsplan. Gemensamt för dessa dokument är att de i den här studien 
ingår i den diskursiva praktiken, som är mellannivån i Faircloughs modell.  

Den övergripande nivån, som kan sägas härbärgera samhällsklimatet, kallas 
som vi har sett för social praktik i den tredimensionella modellen. På den nivån 
hör läroplanskoderna hemma, vilka diskuterades i anslutning till beskrivningen 
av styrdokumenten. Analyserna från den första och andra nivån i det analytiska 
ramverket kommer jag att försöka relatera till den sociala praktiken.  

Nota bene – det är bilden av USA:s roll i några internationella konflikter från 
andra världskrigets slutskede och framåt som är föremål för utredning. Inte en 
totalbild i den meningen att hela bilden av USA i läroböckerna ska tecknas och 
analyseras. Skeenden och fenomen som ägt rum före 1945 utgör alltså inte 
komponenter i denna studie. Innehåll som inte beskriver en internationell 
konflikt hamnar också utanför undersökningen.  

Vad är det då för bilder av USA:s roll i internationella konflikter som träder 
fram i det undersökta materialet? Mycket grovt kan de beskrivas så här: Under 
1940- och 1950-talen är bilden av USA i huvudsak positiv i läroböckerna. 
Även under 1960-talet finns en tonvikt åt det positiva hållet, men här börjar vi 
närma oss en tidpunkt då bilden inte skimrar på samma sätt. Från slutet av 
1970-talet förmörkas bilden genom djupt kritiska skildringar av USA:s 
agerande i Vietnamkriget. Ungefär från 2000-talet och framåt mildras kritiken 
och en mer blandad bild tar form. Flerdimensionell eller mer mångfacetterad 
skulle också kunna fungera som beskrivning. Nedan följer en mer utförlig 
redovisning av USA-bilden.  

I början av den undersökta perioden framstår USA som en mycket stark 
nation som är militärt, tekniskt och ekonomiskt framstående och som har 
placerat demokrati, frihet och marknadsekonomi/kapitalism i främsta rummet. I 
läroböckerna från 1940- och 1950-talen beskrivs hur USA motvilligt dras in i 
andra världskriget. När ingen annan råd verkar finnas för att värna frihet och 
demokrati och för att få slut på kriget så fattar den amerikanske presidenten, 
Harry S. Truman, beslutet att fälla atombomber över Hiroshima och Nagasaki. 

De undersökta läroböckerna under 1940- och 1950-talen beskriver 
atombomben som ett fruktansvärt vapen och författarna uppehåller sig en del 
vid kraften som utvecklas när bomberna detonerar. I vissa textavsnitt blir 
framställningen delvis teknisk och författarna beskriver potentialen för civila 
ändamål när människan har lärt sig att utvinna energi genom att klyva atomer. 
Konsekvenserna för människor i Hiroshima och Nagasaki beskrivs inte. 
Namnet på de två städerna nämns inte i alla läroböcker och även beträffande 
antalet dödsoffer lämnas läsaren i ovisshet. Däremot redovisas en tydlig bild av 
att USA:s fällning av bomberna innebar ett snabbare slut på andra världskriget 
än vad som annars hade blivit fallet.  
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Den medborgerliga läroplanskoden, som kännetecknas av att demokratiska 
värderingar och en samhörighetsfostrande princip är i förgrunden, var sedan 
länge förhärskande på en övergripande nivå. Ungefär vid tiden för andra 
världskriget övergick den underordnade utbildningskonceptionen från den 
patriarkaliska till den vetenskapligt rationella. Det var alltså på den senare som 
tyngdpunkten låg när läroböckerna skrevs i slutet av 1940-talet och under 
1950-talet. Vid den här tiden var också teknikoptimismen utbredd i Sverige. 
Måhända kan man se läroboksförfattarnas resonemang om atomkraftens 
potential för civila ändamål mot den bakgrunden. Det skulle innebära att det 
går att skönja ett samband mellan strömningar inom den sociala praktiken och 
den konkreta utformningen av läroböcker. I det här fallet hamnar mellannivån, 
den diskursiva praktiken, lite i skymundan eftersom det inte går att finna några 
tydliga spår i den undervisningsplan som gällde vid tillfället.  

Marshallplanen, i den mån den nämns i de äldsta läroböckerna, beskrivs i 
termer av hjälp som haft stor betydelse för Europas återuppbyggnad. 
Antydningsvis sätts den in i ett kalla kriget-sammanhang.  

Hur ska då USA-bilden som träder fram på boksidorna under den första 
delen av undersökningsperioden beskrivas? Författarna använder inga hyllande 
adjektiv, men urvalet av fakta bygger ändå en bild som är positivt anstruken. 
Denna bild låter sig svårligen ställas i direkt förbindelse med de styrdokument 
som gällde vid tiden. Undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk hade 
börjat gälla 1933, men erbjuder få ledtrådar till varför USA beskrivs i böckerna 
på det sätt som var fallet. Dokumentet är allmänt hållet och utformat långt 
innan andra världskriget. Tiden efter kriget var mer präglad av diskussionerna 
om framtidens skola som då var på väg att ta form. 1946 års skolkommission, 
vars betänkande blev klart två år senare, betraktar jag som en intressantare 
bakgrund vid tolkningen av läroboksinnehållet vid den här tiden. Eftersom det 
inte är ett styrdokument, utan en utredning som fungerade som riktningsgivare 
för ett modernare skolsystem, befinner vi oss någonstans i gränslandet mellan 
den diskursiva praktiken och den sociala praktiken i Faircloughs modell.  

En hörnsten för utvecklingen av den svenska skolan var, från 1918/1919, en 
betoning på demokratiska värden och det inslaget i diskursen blev än mer 
tydligt efter andra världskriget. Processen för att modernisera den svenska 
skolan var föremål för starkt inflytande från USA. Utredningen tog intryck av 
den progressiva pedagogiken, med John Dewey som främsta företrädare, och 
Alva Myrdal, som var ledamot av kommissionen, var starkt influerad av det 
amerikanska samhället i allmänhet och den amerikanska skolan i synnerhet.  

Det finns alltså ett antal komponenter som kännetecknar samhällsklimatet 
från krigsslutet och cirka 20 år framåt. Betoningen på demokratiska 
värderingar och en vetenskaplig rationell utbildningskonception, som det ligger 
nära till hands att koppla samman med teknikoptimismen som var stark vid den 
här tiden, är några av faktorerna som är väsentliga att ha i minnet. Till detta ska 
också läggas de påtagliga influenserna från USA på samhället i stort och på 
skolan. Kring dessa värden fanns en stark samsyn och sammantaget når 
förhållandena utan tvekan nivån för vad som kan kallas för dominerande 
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ideologi. Troligen är det till och med adekvat att använda begreppet 
hegemonisk ideologi eftersom den rådande ordningen nog av många 
uppfattades som sunt förnuft, alltså något naturligt som det inte fanns några 
starka skäl att ifrågasätta. I detta samhällsklimat, inom ramen för denna 
hegemoni, verkade läroboksförfattarna och det finns anledning att förmoda att 
de i någon mån var påverkade av det.  

Det är inte ett alltför långsökt antagande att tänkbar kritik mot USA tonas 
ned i läroböcker i en skola som i allt högre grad hämtade sina influenser 
därifrån. Även om en kedja av orsak och verkan formuleras på det sättet är 
steget allt för långt till att påstå att detta är ett starkt samband. I ett strukturellt 
perspektiv kan det sägas utgöra ett bidrag, men det är långt ifrån den enda 
komponenten. Janne Holmén har till exempel visat på samband mellan 
utrikespolitiken och innehållet i läroböcker. Amanda Lagerkvist visar i sin 
avhandling betydelsen av amerikansk populärkultur och reseskildringar som 
relevanta ingredienser i bilden av USA, eller amerikafantasierna som är den 
benämning hon använder. Sannolikt har vi här att göra med flera olika bitar 
som tillsammans kan användas för att lägga ett pussel och ju fler bitar, desto 
fler nyanser framträder. Jag koncentrerar mig på styrdokument och i någon 
mån på principer som varit i rörelse när dessa formulerades. Jag gör således 
inte anspråk på att erbjuda en komplett uppsättning med bitar och en 
fullständig bild är därför inte möjlig att åstadkomma inom ramen för detta 
arbete. Denna strukturella väv av faktorer bör vi ha i åtanke i den fortsatta 
framställningen.   

Ett metodologiskt problem är att källmaterialet är något tunt från slutet av 
1940-talet och att de två läroböckerna från 1950-talet ligger nära varandra i tid 
(1951 och 1952). Den tidsmässiga spridningen som vore önskvärd är inte för 
handen här. Å andra sidan kom inte något nytt avgörande direktiv för skolan 
under 1950-talet, då det snarare vara fråga om olika försöksverksamheter inför 
den stora förändringen som kom 1962, då den nioåriga grundskolan infördes. 
Dessutom har Holmén visat att en utökning av antalet läroböcker inom en 
begränsad tidsram inte tillför källmaterialet någon avgörande kvalitet.  

Framställningen av USA:s fällning av de två atombomberna i andra 
världskrigets slutskede, som det beskrivs i 1950-talets historieböcker för 
realskolan, följer i stora stycken med in i högstadiets läroböcker för 1960-talet. 
Läsaren får något mer information om antalet dödsoffer och i något fall noteras 
också att atombomberna innebar stora lidanden för människor som bodde i 
närheten av platserna där de fälldes.  

Diskursen är påtagligt präglad av USA som en stark makt, vilket till stor del 
förklaras av en överlägsen försvarsmakt, men också av en nation som hjälper 
andra länder som försvagats av kriget. Marshallplanen beskrivs som ett 
ekonomiskt hjälpprogram för att underlätta för utblottade europeiska stater att 
komma på fötter igen. Marshallplanen som ett ekonomiskt vapen i det kalla 
kriget antyds också, men framförallt är det biståndsaspekten som framhålls.  

Under 1970-talet kan man skönja ett något mer ifrågasättande perspektiv 
samtidigt som framställningarna blev tydligare med avseende på 
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atombombernas konsekvenser. Även beskrivningarna av Marshallplanen fick 
fler nyanser, genom att tydligare än tidigare beskriva att USA kan ha haft egna 
intressen av att stärka ekonomierna i de europeiska länder som erhöll stöd. 
Marshallplanen beskrivs som ett medel för att öka den europeiska efterfrågan 
på amerikanska varor och som ett ekonomiskt vapen i kalla kriget mot 
Sovjetunionen. Samtidigt finns beskrivningarna kvar av hur människorna i 
flera europeiska länder levde i fattigdom efter andra världskriget, hur de blev 
hjälpta av det amerikanska biståndet och hur utvecklingen av ländernas 
ekonomi stimulerades av Marshallpengarna. I en av böckerna redovisas också 
att Sverige tog del av stödet, men i merparten av texterna nämns inte denna 
omständighet. Detta kan ses som exempel på det som Michel Foucault 
benämner som utestängningsprocedurer. Av någon anledning stängs 
informationen om Sveriges deltagande i Marshallprogrammet ute från den 
rådande diskursen. Orsaken till det är vansklig att slå fast. Var det okänt för 
läroboksförfattarna? Skulle en bred spridning av informationen, som skulle bli 
fallet om den hamnade i läroböckerna, på något sätt störa relationerna mellan 
Sverige och USA? Eller saknas redogörelsen om Sverige som mottagare av 
amerikanska pengar på grund av att författarna inte ansåg att en sådan 
beskrivning går att placera i det etablerade narrativet, som innebar att Europa 
låg i ruiner och många människor levde i fattigdom? Det var utgångspunkten 
för beskrivningen av Marshallplanen, men det var inte en beskrivning som var 
giltig för svenska förhållanden.  

Koreakriget sätts tydligt in i en maktbalanskontext i de undersökta 
läroböckerna från 1960- och 1970-talen. Med tiden blev FN:s engagemang allt 
mer ifrågasatt och läroböckerna blev tydligare med att det i själva verket var en 
USA-ledd operation, som formellt försetts med FN:s emblem. Beskrivningar 
av död och lidande som Koreakriget orsakade är sparsmakade. I den senare 
delen av 1970-talet förekommer en ökad problematisering av skeendet där flera 
perspektiv presenteras för läroböckernas läsare.  

Vietnamkriget beskrivs i de två undersökta läroböckerna från slutet av 1970-
talet. Framförallt i den ena (Historia faktabok, 1979) framträder en tydlig kritik 
mot USA. Här intresserar sig författarna för civilbefolkningens lidanden på ett 
sätt som inte förekommit i beskrivningarna av de tidigare konflikterna där USA 
haft en roll. Innehållet ges stort utrymme och det är ett tydligt perspektiv som 
lyfter fram hur de amerikanska bombangreppen drabbade obeväpnade 
civilpersoner. Bland nyckelorden märks bland annat krigsförbrytelser och 
massaker.  

Undersökningen av källmaterialet visar att det från slutet av 1970-talet sker 
ett trendbrott i bilden av USA och det är framställningen av USA:s roll i 
Vietnamkriget som gör att det sker en förskjutning av den totala bilden. 
Redovisningen av tidigare skeenden under efterkrigstiden ändras däremot inte 
på något avgörande sätt. Beskrivningen av andra världskrigets slutskede, 
Marshallplanen och Koreakriget genomgår vissa justeringar, men inga 
genomgripande omprövningar görs av tidigare framställningar. Istället är det 
USA:s roll i Vietnamkriget som påtagligt avviker från hur landet framställts 



103 
 

tidigare. Som vi har sett är det tätt mellan nyckelorden i avsnitten om 
Vietnamkriget som bygger en mer negativ bild av USA och eftersom den 
tidigare bilden i stort sett ligger kvar blir det en förskjutning av den samlade 
USA-bilden.   

Den hegemoni som kan sägas ha varit förhärskande från krigsslutet till 
mitten av 1960-talet utmanades här och diskursen blir stadd i förändring. Från 
att USA har setts som en förebild i välfärdsbygget med avseende på demokrati, 
marknadsekonomi och teknisk utveckling började nu den beskrivningen att 
ifrågasättas av allt fler. När representanter för makten, med Olof Palme som 
tydligaste exempel, offentligt luftar sina kritiska åsikter om USA:s agerande i 
Vietnam förstärks en utveckling som utmanar hegemonin och diskursen 
omformuleras i viss mån. Diskursen genomgår inte någon total metamorfos, 
men väl en påtaglig justering. Det negativa inslag i lärobokstexterna som 
Vietnamskildringarna utgör är ett exempel på att skiftningar inom den sociala 
praktiken också fungerar som motor för förändringar av läroboksinnehållet. 
Förlagen och läroboksförfattarna kan på goda grunder antas vara påverkade av 
samhällsklimatet.  

Vid den här tiden gällde fortfarande Lgr 69, som var en revidering av Lgr 62, 
vilken i sin tur var starkt präglad av 1946 års skolkommission. Hela 
skolsystemet i Sverige hämtade influenser från USA när den nioåriga 
grundskolan skapades, vilket var samma år som den första läroplanen sattes i 
verket. Demokratisk fostran var ett ideal som tilldelats en central position efter 
andra världskriget, men skolans uppgift var också att förbereda eleven för 
arbetslivet. Individens behov skulle således kombineras med samhällets krav. I 
läroplanen skrevs också en internationell utblick fram med utgångspunkten att 
främja fred och frihet. Samförståndsvilja, vidsynthet och tolerans är värden 
som ska framhållas samtidigt som faran med att okontrollerad makt läggs hos 
enskilda personer eller grupper ska göras tydligt. I kursplanen för historia 
betonas det globala perspektivet. Här skrivs också fram att det är motiverat att 
studera både USA:s och Sovjetunionens historia eftersom de givit upphov till 
en ny imperialism och att världen delats upp i ett öst- och ett västblock efter 
andra världskriget.  

Vid den här tiden fanns en stark tro på vetenskap och teknik i tillväxtens och 
välfärdens tjänst, vilket är grundbultar i den vetenskapligt rationella 
utbildningskonceptionen, som i sin tur sorterar under den medborgerliga 
läroplanskoden.  

Som konstaterades ovan utgjorde beskrivningen av USA:s agerande i 
Vietnam ett trendbrott. Det utmanar antagandet om det tidsmässiga sambandet 
mellan styrdokument och lärobok, där det förra är orsak och det senare är 
verkan. Under senare delen av 1970-talet har bilden av USA förändrats i 
läroböckerna utan att skolan fått nya direktiv. Rörelserna är långsamma och 
flera studier gör gällande att statens instrument för att styra skolan i många fall 
är trubbiga (se ”Tidigare forskning”). Nya styrdokument innebär inte en skarp 
gräns som förändrar skolan över en natt.  
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Beträffande USA-bilden under senare delen av 1970-talet kan vi förmoda att 
påverkan har gått från det rådande samhällsklimatet och nästan direkt in i 
läroböckerna. Läroplan/kursplan här hamnat en smula i bakvatten, eller i alla 
fall något på efterkälken. Insatt i Faircloughs tredimensionella modell kan man 
säga att den sociala praktiken har påverkat textnivån, och att genomslaget på 
den diskursiva nivån kommit senare i form av en ny läroplan 1980 (Lgr 80). 
Det bör dock noteras att vissa indikationer kunde skönjas redan i kursplanen 
från 1969 och att det var vid den tiden som den demokratiska 
utbildningskonceptionen började ta form och så småningom sattes i fokus. 
Detta kom senare att sätta tydliga avtryck i Lgr 80. 

Läroboksförfattarna befinner sig inte i ett vakuum där de inväntar datumet 
för ett nytt styrdokument och efter det påbörjar arbetet med nästa upplaga av 
läroboken. Författarna är en del av samhället och påverkas av samhällsklimatet. 
Dessutom är det en ganska lång process innan nya läroplaner och kursplaner 
sätts i verket. Besluten föregås av utredningar och diskussioner, som gör det 
möjligt att i förväg utläsa vartåt de nya riktlinjerna kommer att peka. 
Författarna kunde sannolikt skriva fram en mer kritisk bild av USA i 
förvissningen om att denna skulle gå i takt med den läroplan och kursplan som 
skulle införas i början av 1980-talet.  

Som vi har sett är läroböckerna från slutet av 1970-talet och 1980-talet 
präglade av en mer ofördelaktig USA-bild än tidigare, vilket beror på agerandet 
i Vietnam. Det är tämligen oproblematiskt att finna att bilden av Vietnamkriget 
vid den här tiden är i överensstämmelse med läroplan och kursplan. I likhet 
med övriga styrdokument som gällt under efterkrigstiden betonar Lgr 80 en 
demokratisk syn på samhället. I Lgr 80 skrivs dessutom ett internationellt 
perspektiv fram där ökade klyftor mellan rika och fattiga länder framställs som 
ett hot mot världssamhället. Här skrivs också fram människolivets 
okränkbarhet och att ingen får utsättas för förtryck. Varje människa har ett 
ansvar för att minska andra människors smärta och till skolans uppgifter hör att 
grundlägga solidaritet med eftersatta grupper i världen och att fredliga 
lösningar ska sökas på konflikter. I kursplanen betonas också elevernas tilltro 
till sin förmåga att påverka egna och andras levnadsvillkor. Som konstaterades 
ovan hade samhällsklimatet redan förändrats i en riktning som sedermera Lgr 
80 blev ett uttryck för. Kritiska synpunkter på USA:s agerande i internationella 
konflikter hade en undanskymd roll i det offentliga samtalet och i läroböckerna 
från 1940-talet och cirka 20 år framåt. Från slutet av 1970-talet ökade 
utrymmet för en mer negativ bild i den omformulerade diskursordningen.  

Från 1980 och några år framåt är sambandet således tydligt mellan 
variablerna på de olika nivåerna i det analytiska ramverket för denna uppsats. 
Här framträder en koppling från läroboken (text) till skolans styrdokument 
(diskursiv praktik) och vidare till den övergripande nivån där läroplanskoden 
och samhällsklimatet återfinns (social praktik). Detta utgör den punkt i 
undersökningen där variablerna tydligast hänger samman och där det är enklast 
att placera in dem i Faircloughs modell. Hela bygget står stadigt även när 
inslagen från läroplansteorin hakas på. Vid den här tiden är den demokratiska 
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utbildningskonceptionen tydligt etablerad, medan den vetenskapligt rationella 
nu har förvisats till att spela andrafiolen. Kombinationen demokrati och 
marknadsekonomi som övergripande ordning för samhället, kanske kan ses 
som ett uttryck för hegemoni. För de flesta, dock inte alla, var detta något som 
sågs som sunt förnuft som inte behövde ifrågasättas. Läroplan och kursplan kan 
däremot ses som resultatet av en dominerande ideologi som efter politisk kamp 
framtvingat en kompromiss. 

Innehållet som framställs i läroböckerna från 1990-talet är inte väsensskilt 
från det som fyllt böckerna under det föregående decenniet. Det är snarare så 
att det till övervägande del påminner om hur det sett ut tidigare. Även här är 
skildringarna av Vietnamkriget förhållandevis utförliga och eftersom 
nyckelorden påminner starkt om de som använts tidigare blir bilden av USA 
även här övervägande negativ. Samma mönster går igen även beträffande 
tidigare händelser. Innehållet om atombomberna, Marshallplanen och 
Koreakriget har blivit något mer utförligt, men grundstrukturen i 
beskrivningarna är densamma som tidigare.  

En ny läroplan (Lpo 94) har alltså inte inneburit några drastiska förändringar 
av läroböckernas framställning av USA i de internationella konflikterna under 
efterkrigstiden. Detta trots att den reformering av svensk skola som påbörjades 
under 1990-talet beskrivs som genomgripande, ja till och med som ett 
systemskifte. Några omvälvande förändringar i läroboksinnehållet är kanske 
inte heller att vänta eftersom många av de centrala värden som finns i Lgr 80 
återkommer i Lpo 94. Några exempel: Demokratiska värderingar, alla 
människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Även i Lpo 94 
betonas det internationella perspektivet. Formuleringar återkommer även här 
om att respektera människors egenvärde och att eleverna ska ta avstånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Eleverna ska lära sig 
att förstå andra människors situation och även ha andras bästa för ögonen. 
Kursplanen i historia påbjuder ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 
betraktelsesätt. Samhällsutvecklingen beskrivs som dynamisk och oförutsägbar, 
men också påverkbar. Det sistnämnda är dock inte lika starkt betonat som i Lgr 
80. Kursplanen i Lpo 94 betonar också att de mörka och destruktiva sidorna i 
den moderna historien måste finnas med i undervisningen.  

En någorlunda tydlig koppling framträder mellan textnivån och den 
diskursiva praktiken, som i sina huvuddrag påminner om den vi noterade 
mellan tidigare utgivna böcker och Lgr 80. På den övergripande nivån, den 
sociala praktiken, kan en begynnande förändring skönjas. Det politiska 
landskapet genomgick förändringar i Sverige i början av 1990-talet och ett 
systemskifte för skolan påbörjades samtidigt som omfattande besparingar 
genomfördes i offentlig verksamhet. Det har dock inte fått något påtagligt 
genomslag på den diskursiva praktiken och texten. Här kan vi alltså se en 
tämligen god överensstämmelse mellan textnivån och den diskursiva praktiken, 
medan begynnande förändringar i den sociala praktiken ännu inte fått något 
omfattande genomslag i läroböckerna. Den medborgerliga läroplanskoden och 
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den demokratiska utbildningskonceptionen kan nog fortfarande sägas vara 
giltig för att beskriva situationen vid den här tiden.  

De undersökta böckerna som utkommit efter millennieskiftet erbjuder 
beskrivningar av andra världskrigets slutskede som påminner om de som 
tidigare läroböcker innehåller. Mer information om japanernas beslutsamhet i 
försvaret av ö:arna och offerviljan i den japanska försvarsmakten förekommer, 
liksom bilden av hur USA:s president till slut fattar beslutet om att fälla 
atombomber. Senare läroböcker innehåller också något mer information om att 
bomberna fortfarande får konsekvenser eftersom människor drabbas av cancer 
på grund av strålningen. Det förekommer också fler inslag som gör det möjligt 
för lärobokens läsare att komma närmare människorna som drabbades av 
atombomberna.  

Marshallplanen beskrivs som ett program för att ge stöd till krigsdrabbade 
länder i Europa, men det är också tydligt i framställningarna att det ska ses som 
ett ekonomiskt vapen i det kalla kriget och i några fall beskrivs det också som 
en del i ett agerande präglat av amerikanskt egenintresse. Således ingen stor 
förändring jämfört med tidigare läroböckers framställningar. 

Även i beskrivningarna av Koreakriget känner vi igen huvuddragen ifrån 
tidigare utgivna läroböcker eftersom kriget sätts in i ett maktkampsperspektiv. 
Bilden skiftar dock mellan böckerna och förändras också något över tid. USA 
hade en avgörande roll i den militära operationen, som genomfördes under 
FN:s flagga. Bland tilläggen kan nämnas att kriget sågs som en 
propagandatriumf för USA. I senare beskrivningar framstår USA i en mindre 
positiv dager, vilket visar sig i textavsnitt om hur krafter inom USA:s ledning 
ville använda kärnvapen mot Kina och hur kommunistjakten i USA var bortom 
allt förnuft.  

Den negativa USA-bilden beträffande Vietnamkriget finns kvar i 
läroböckerna som utgavs efter millennieskiftet. Här beskrivs krigets grymheter 
och hur en stark militärmakt bombar en fattig civilbefolkning. De kraftiga 
reaktionerna i opinionen och den skarpa kritiken mot USA, både den inhemska 
och den som förekom i andra länder, beskrivs. I en av böckerna (Lindholm, J, 
2016) nöjer sig författaren med ganska kortfattad beskrivning av Vietnamkriget 
och kritiken mot USA utgör en mindre del av innehållet.  

Omfattningen av information om kriget mot terrorismen, som startade efter 
terrordådet i New York 11 september 2001, varierar kraftigt mellan de 
läroböcker som utgivits därefter. En bok som utkom 2003 (Ivansson & Tordai) 
innehåller ingen information om kriget mot terrorismen. Författarna satte punkt 
för kronologin ungefär vid år 2000. Inte heller i Historia 7-9 (Lindholm, J. 
2016) återfinns något avsnitt som behandlar kriget mot terrorismen, vilket är 
mer anmärkningsvärt med tanke på att den utkom 2016. Levande historia 7-9 
från 2008 (Hildingson, K. et al.) och PRIO Historia 9 från 2013 (Almgren, B, 
et. Al.) har däremot avsnitt som beskriver skeendet efter 2001.  

Texterna inleds med terrorattacken mot World Trade Center och skildringar 
av hur oskyldiga amerikaner på väg till jobbet drabbas. Sedan följer 
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beskrivningar av hur USA slår tillbaka hårt mot terrorismen och hur jakten på 
al-Qaida och Usama bin Ladin bedrivs på flera platser i världen. I den äldre 
boken berättar författarna att USA anklagats för att ha ljugit om 
massförstörelsevapen i Irak och att det egentliga skälet till invasionen 2003 var 
att få kontroll över oljan. I boken från 2013 beskrivs hur USA:s hårda agerande 
innehöll tortyr och kränkningar och hur civila människor drabbats av bland 
annat drönarattacker.  

Författarna är noga med att redovisa i vilka fall USA agerade med stöd av 
FN (de militära insatserna i Afghanistan) och när så inte var fallet (USA:s och 
Storbritanniens invasion i Irak 2003).  

Den negativa bilden av USA:s agerande i Vietnamkriget ligger kvar, även 
om skeendet inte får lika stort utrymme som det fick från slutet av 1970-talet 
och fram till millennieskiftet. Skildringen av de tidigare internationella 
konflikterna blir i läroböckerna från år 2000 och framåt föremål för justeringar 
och kompletteringar, som inte på något drastiskt sätt omformar bilden av USA.  

Det är således en diversifierad bild som framkallas här och det är vanskligt 
att etikettera den som endera negativ eller positiv. Den rimliga beskrivningen 
är nog att båda omdömena är giltiga samtidigt. Den stora bilden består av flera 
mindre som har olika laddning.  

Läroböckerna som utgivits efter 2011 ska ses i förhållande till Lgr 11, som är 
den läroplan och kursplan som alltjämt gäller. Utbildning har mer än tidigare 
blivit en vara, som i kunskapsekonomin blivit en konkurrensfaktor i en alltmer 
globaliserad värld. Internationella kunskapsmätningar har fått en ökad 
betydelse när utbildningspolitiken utformas. I ett skolsystem som har fått en 
ökad anpassning till ekonomiska marknadsmodeller har högre effektivitet, 
entreprenörskap och digital kompetens fått en ökad betoning. Staten har 
återtagit en del av kontrollen över skolan och man kan tala om en re-
centralisering. Det är inte längre lika givet att tala om den medborgerliga 
läroplanskoden.  

De övergripande delarna som beskriver värdegrund, mål och kunskapssyn är 
i stort sett de samma som i Lpo 94 och ska därför inte upprepas här. Dock bör 
nämnas att ett internationellt perspektiv understryks och här skrivs fram att 
eleverna ska kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och 
utveckla internationell solidaritet. Någon tydlig betoning på den enskildes 
möjlighet till påverkan av samhällets utveckling finns inte på samma sätt som i 
framförallt Lgr 80, men som också framskymtade i Lpo 94. 

USA-bilden, som är föremål för intresse i denna studie, tar form med början 
i andra världskrigets slutskede. Därefter läggs lager till lager, eller bit till bit 
om man så vill, och en bild tar form. Som vi har sett förändras den 
sammantagna bilden undan för undan, med det tydligaste trendbrottet när 
Vietnamkriget börjar beskrivas i läroböckerna. Förändringen sker inte i första 
hand för att de befintliga bitarna blir föremål för någon djupgående revidering 
utan för att USA:s roll i senare händelser framställs i en annan dager än vad 
som varit fallet tidigare. Det betyder att bitar som är negativt laddade läggs 
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intill bitar med en positiv laddning, som är på plats sedan tidigare, och 
tillsammans utgör de den samlade bilden. 

Orsakerna till förändringarna som är synliga i läroböckerna står i första hand 
att finna i förändringar i samhällsklimatet. Med Faircloughs terminologi skulle 
det kunna uttryckas som att förändringar i den sociala praktiken tar sig 
konkreta uttryck i förändringar på textnivån. 

Om man delar in tidsperioden från 1945 till 2019 i tre delar skulle USA-
bilden kunna karakteriseras så här: Från slutet av 1940-talet till mitten av 1960-
talet: tendensen är positiv. Mitten av 1960-talet till millennieskiftet: en mer 
blandad bild med tydligare negativa inslag (Vietnamkriget). År 2000 till idag: 
här blir totalbilden ännu mer mångfacetterad och innehåller både negativt och 
positivt laddade delbilder.  

Vietnamkriget är den händelse under den undersökta perioden som på det 
mest påtagliga sättet innebär ett trendbrott mot den bild som dittills varit 
dominerande.  

Mönstret påminner om det som framträder i Holméns undersökning, men 
jämförelserna måste göras med viss försiktighet. Holmén har förutom 
historieläroböcker, även studerat läroböcker som används i geografi och 
samhällskunskap. Dessutom har han använt teman som skiljer sig från de som 
använts i denna studie. Holmén har också en annan utgångspunkt, nämligen 
hypotesen att Sveriges, Norges och Finlands respektive utrikespolitik har 
betydelse för hur innehållet i läroböckerna utformades och till det använder han 
en så kallad småstatsteori, som är ett analysinstrument som han lånar från 
statsvetenskapen. Med det sagt kan jag ändå konstatera att Holméns och min 
studie visar på ungefär samma mönster. Han tillmäter också sambandet mellan 
samhällsklimat och läroboksinnehåll stor betydelse. Kanske har vi bidragit med 
var sin bit till ett växande pussel?   

 

10 Avslutning 
Det analytiska ramverket som använts i den här uppsatsen innehåller delar från 
Michel Foucaults diskursanalys och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
i kombination med inslag från läroplansteorin (läroplanskoder). Jag menar att 
denna kombination har tillhandahållit verkningsfulla och ändamålsenliga 
redskap. Möjligen har ramverket varit överdimensionerat för uppgiften i den 
här studien. Å andra sidan kan det ses som en möjlig grund för en utvidgad 
studie. En sådan skulle kunna innehålla fler, eller andra, variabler kopplade till 
den befintliga teorin och metoden.  

Den fjärde frågan som ställdes inledningsvis handlar om vad eventuella 
förändringar av USA-bilden i läroböckerna beror på. Jag har konstaterat att det 
är förändringar i samhällsklimatet som i första hand förklarar att USA-bilden i 
läroböckerna omformuleras över tid. För att komma längre i undersökningen 
inställer sig ett par frågor som skulle behöva mer belysning: Vad kännetecknar 
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samhällsklimatet vid olika tider? På vilket sätt förändras det och varför? Några 
aspekter har jag berört i framställningen, men det går att göra betydligt mer.  

Eftersom den sociala praktiken har stor betydelse för innehållet i 
skolböckerna vore det, vid en utökad undersökning, önskvärt att komplettera 
material och analys för att nå längre i förståelsen av samhällsklimatets 
påverkan på läroböckerna. Det offentliga samtalet i Sverige vid olika 
tidpunkter och de politiska beslut som följde skulle vara intressant att titta 
närmare på. Liksom hur Sveriges relation till USA har utvecklats. Även om 
Sverige inte är medlem av Nato är det allom bekant att det under 
efterkrigstiden funnits en förväntan om hjälp från USA vid en eventuell 
krissituation. Debatten om Sverige skulle skaffa egna kärnvapen eller inte 
skulle kanske också kunna ge insikter som kunde vara användbara för att 
åstadkomma en både bredare och djupare bild av samhällsklimatet vid olika 
tidpunkter. På senare tid har också framkommit att Sverige på 1950- och 1960-
talen i hemlighet bedrivit ett tekniskt utvecklingsarbete för att ta fram 
kärnvapen.  

En utvidgad analys av influenser från USA på populärkulturens områden 
skulle måhända också kunna ge ett bidrag. Genom att tillföra fler variabler på 
den sociala praktikens nivå skulle det sannolikt gå att komma längre i analysen 
av hur hegemonin och diskursen såg ut vid olika tidpunkter.  

En utvidgad studie skulle också kunna innehålla en djupare analys av den 
statliga förhandsgranskningen av läroböcker. Även om det var få böcker som 
stoppades skulle det vara intressant att studera granskarnas kommentarer. 
Denna aspekt skulle kunna sortera under den diskursiva praktiken. Där skulle 
även studier av de offentliga utredningar som föregick beslut om skolans 
styrdokument kunna placeras.  

Även på mikronivån, alltså analysen av lärobokstexterna, skulle 
modifieringar kunna göras. Grundskoleböckerna skulle kunna bytas ut mot 
läroböcker avsedda för gymnasiet. Vilka resultat skulle det leda till? En annan 
variant är att jämföra böcker för realskolan/grundskolan med gymnasieböcker 
vid samma tid.  
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