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1 Inledning 

Mitt mål är att arbeta som ämneslärare i historia på högstadiet och i skolverkets 

läroplan för Historieämnet står det i det centrala innehållet att eleverna ska få 

med sig följande kunskaper:  

 

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra de-

lar av världen. De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folk-

fördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Historiska berättelser från 

skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, 

till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd 

mot detta. www.skolverket.se, 2020-01-041 

  

I Skolverkets centrala innehåll i ämnet historia läggs det alltså ganska stort 

fokus på både första och andra världskriget. Även det politiska läget efter 

främst Andra Världskriget nämns i det centrala innehållet då det i historieun-

dervisningen för högstadiet ska tas upp om efterkrigstiden, nationella minorite-

ter och det svenska välfärdssamhällets framväxande.2  

Då andra världskriget har en central roll i historieämnet på högstadiet både 

historiskt men även i formandet av samtiden har jag valt att skriva denna upp-

sats om Sveriges roll i andra världskriget. Jag har i denna uppsats valt att stu-

dera läroböcker i ämnet historia över tid för att se om historieämnet på högsta-

diet skildrar andra världskriget och Sveriges roll i kriget på olika sätt.  

Då mitt historieintresse för andra världskriget är stort fick jag med denna upp-

sats möjlighet att länka samman mitt intresse med min framtida yrkesroll.  

 
1 Skolverket.se LGR 11 
2  Skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenska läroböcker i historieämnet 

har ändrats i utformningen i sin beskrivning av andra världskriget, med fokus 

på Sveriges roll i kriget, över tid. För att göra detta möjligt har jag studerat 

några olika läroböcker i ämnet historia för högstadiet. Jag vill ta reda på om 

Sveriges roll i kriget porträtteras på olika vis från 1960-2010-talet. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur skildras Sveriges roll i andra världskriget i svenska läroböcker 

för högstadiet? 

2. Har det skett någon förändring över hur framställs Sveriges roll i 

andra världskriget över tid? 
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3 Forskningsläge 

Tidigare forskning i samma område har utförts av ett antal olika skribenter. Det 

finns olika böcker skrivna om läroböcker och läroboksanalys, däribland finns 

Lärobok om läroböcker3 från 1991 vilken tar upp hur lärare ska kunna sålla i 

material och välja vad man ska undervisa i med hjälp av de läromedel som 

finns. Nästa bok är What shall we tell the children?, och kapitlet Beyond the 

National  and the transnational Från 2006 som tar upp jämförelser mellan flera 

olika nationella skolböcker och hur de tar upp andra världskriget och hur i hans 

resultat han ser att böckernas innehåll kan reflektera det samhälle de kommer 

ifrån och de medel och ideologi som landet där boken kommer ifrån har.4    

En annan bok som tar upp historiedidaktik är Historien är nu och den har 

olika delar skrivna av olika författare som tar upp det historiedidaktiska arbetet 

och hur det kan utvecklas.5 

Ytterligare en bok som forskat kring skolböckers upplägg är En av staten god-

känd historia från 2017 som är en kartläggning av den statliga förhandsgransk-

ningen av dess läroböcker samt undervisningens och den del av undervisningen 

som skapar identiteter hos eleverna.6 

 
3 Lärobok om läroböcker. Stockholm: Läromedelsförfattarnas förening, Stock-
holm, 1991. 
4 Jason Nicholls, i Foster, Stuart J. & Crawford, Keith (red.) 2006. What shall 
we tell the children?: international perspectives on school history textbooks. 
Greenwich, Conn.: IAP- Information Age Pub. Inc. 
, 2006,  89-112 
5 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, (red.) Historien är nu: en introduktion 
till historiedidaktiken. Lund: studentlitteratur, 2004  
6 Henrik Åström Elmersjö  En av staten godkänd historia Lund, Nordic Aca-
demic Press 2017 
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Nästa bok är Undervisning i historia i skolan från 2001 som tar upp ämnet 

historia och dess betydelse som ämne i skolan och att det är ett ämne angående 

det förflutna.7 

Utöver dessa så har Göran Andolfs Historien på gymnasiet (1972)8, Sture 

Långströms Författarröst och lärobokstradition (1997) 9 , Ulf Zanders 

Fornstora dagar, moderna tider (2001)10, Niklas Ammerts Det osamtidigas 

samtidighet (2008)11, och Niklas Ammerts (red.) Att spegla världen (2011)12, 

och tagit upp historien i skolan, både på gymnasiet och på högstadiet. Alla tar 

upp förändringar i de svenska läroböckerna.  

Jag har även studerat tidigare uppsatser i ämnet och den första texten är en 

uppsats i Nordidactica skriven av Arja Virta där hon undersökt läroböcker i 

Sverige och Finland och hur de tar upp Finska kriget 1808-1809. Här återger 

inte Virta år från år vad som skett i skolböckerna, utan hon redovisar hur detta 

krig ligger i sitt sammanhang i fortsatta närliggande historiska skeenden. Be-

skrivningarna i de tidiga böckerna var med fokus på hjältemod. Även på 60-

talet fanns detaljerade beskrivningar av kriget och dess generaler och så vidare. 

I slutet av 60-talet minskar de utförliga beskrivningarna och mindre vikt läggs 

det på aktörerna. Boken från 2009 som använts tar upp väldigt lite av det som 

skedde, och det som sker för svensk del är att läroböckerna endast beskriver 

 
7 Andersson, Casperson, Hermansson & Adler). Undervisning i historia i sko-
lan: något om historiedidaktikens teori och praktik. Göteborg, Institutionen för 
pedagogik och didaktik, 2001. 
8 Andolf, Göran. Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-
1965, Diss. Uppsala, Univ., Stockholm, Esselte Studium, 1972.  
9 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition, Diss. Umeå: Umeå 
Universitet, 1997.  
10 Zander, Ulf , Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Diss. Lund, Nordic Academic 
Press, 2001.  
11 Ammert, Niklas Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska 
historieläroböcker under hundra år, Uppsala, Sysifos, 2008.  
12 Ammert, Niklas (red.) Att spegla världen- Läromedelsstudier i teori och 
praktik, Lund, studentlitteratur, 2011. 
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strider som sker på den u svenska sidan. I de finska böckerna är beskrivningar-

na mer detaljerade.13 

Författaren av den andra uppsatsen heter Charlotta Mogren, och hon tar 

upp ”andra världskriget och Sveriges roll i kriget: en studie av gymnasieböcker 

i historia mellan 1950 och 2000”, i sin uppsats. I hennes analys kommer hon 

fram till att Sveriges roll diskuteras väldigt sparsamt. Det tas upp att man inte 

får mycket information alls om hur det svenska samhället såg på nationalsoci-

alismen trots att det finns belägg för att det fanns en del sympatisörer i Sverige.  

I de böcker hon undersökt förekommer ej heller några nationalromantiska 

framställningar, då de utkom efter andra världskriget och dessa inte var kutym 

då. Det som märks i läroböckerna är att det framåt slutet av 60-talet finns ett 

allt större intresse för hur vanligt folk hade det. Hennes slutliga resultat blir att 

hon anser att det saknas beskrivningar av Sveriges roll under andra världskriget, 

samt att den historiografiska utvecklingen kan ha varit av betydelse för de be-

skrivningar som skett i läroböckerna14 

Den tredje uppsatsen skrevs av författaren Anton Carlsson och hans uppsats tar 

upp ”Historiebruket, Myten och Identitetsskapandet : En läromedelsanalys om 

hur Sverige under andra världskriget väljs att gestaltas i tre läromedel”. Här 

ligger tyngdpunkten mer på det didaktiska än på det historiografiska. Dock tar 

han upp Ammerts artikel ”Om vad och hur må ni berätta? och tar upp möjlig-

heten till värderingsövningar och då ta upp fler folkmord än förintelsen i 

skolsalarna15. Carlsson tar även upp att kulturell tillhörighet har en given plats i 

 
13 Virta, Arja, Finska kriget 1808–1809 i svenska och finska gymnasieböcker i 
historia, Åbo Universitet, 2012. 

 

14 Mogren, Charlotta, ”Andra Världskriget och Sveriges roll i kriget: en studie 
av gymnasieböcker i historia mellan 1950 och 2000, Södertörns Högskola, 
2005. 
15 Selander, Staffan, Didaktisk design av pedagogiska texter i Ammert, Niklas 
(red.) Att spegla världen, Lund, Studentlitteratur, 2011, 67-68. 
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historieämnet då kulturarv är starkt kopplat till historien, detta då man kan 

koppla detta till ur det finns och har funnits olika grupper i samhället.16  

Den fjärde uppsatsens författare Petter Lindstedt tar upp ”Sveriges roll under 

andra världskriget: En läroboksstudie kring hur Sveriges roll under andra 

världskriget skildras i svenska läroböcker”. I denna uppsats blev Lindstedts 

resultat det att de tidigare läroböckerna endast skildrar andra världskriget och 

inte tar upp varför det skett och hur efterverkningarna blev. Han får fram att 

efter 1995 börjar skolböckerna ändra utformningen på fakta och gör den mer 

problematiserande.17 

Den femte uppsatsens författare Therese Hagman har skrivit ett examensarbete 

på 15 högskolepoäng om läromedel och andra världskriget, denna gång en jäm-

förelse mellan läroböcker och styrdokument i realskolans och gymnasiets 

böcker mellan 1949 och 2008. I Hagmans uppsats tas det upp att en av de saker 

som styrde tidigare läroböckers utformning var författarnas egna värderingar 

eller de som fanns i samhället i stort. I hans undersökta läroböcker från 1949, 

1956 och 1967 märks det att de aktörer som deltar i de världshändelser som 

skildras beskrivs ingående, Hitler negativt och Churchill positivt. Från och med 

1956 beskrivs ledarna utifrån hur de handlar i den uppkomna situationen och 

det blir mindre viktigt med deras personliga preferenser. Dock i böckerna från -

49 och -56 ges endast en kort beskrivning av andra världskriget och det finns 

inte finns några beskrivningar av orsaker och det finns då inget sätt att kunna 

koppla innehållet till samtiden. I läroböckerna från -90-talet och -00-talet an-

vänder man sig av flera olika infallsvinklar när man beskriver andra världskri-

get och det blir en mer neutral beskrivning av förloppet som skildras18 

 
16 Carlsson, Anton, ”Historiebruket, Myten och Identitetsskapandet: En läro-
medelsanalys om hur Sverige under andra världskriget väljs att gestaltas i tre 
läromedel”, Högskolan i Halmstad, 2016. 
17 Lidstedt, Petter, ”Sveriges roll under andra världskriget: En läroboksstudie 
kring hur Sveriges roll under andra världskriget skildras i svenska läroböcker. 
Örebro universitet, 2016. 
18 Hagman, Therese, ”En jämförande undersökning av läromedel om andra 
världskriget”, Malmö Högskola, 2010. 
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4 Material och metod 

 

4.1 Material  

Min frågeställning till uppsatsen var: Hur skildras Sveriges roll i andra världs-

kriget i svenska läroböcker för högstadiet? Har det skett någon förändring över 

hur Sverige skildras i andra världskriget över tid? 

Det källmaterial som jag har använt i föreliggande uppsats är sju stycken läro-

böcker för högstadiet, utgivna vid olika tidpunkter. Jag har valt att använda 

böcker från olika decennier för att få stor bredd i mina källor som möjligt. 

Källmaterialet är utgivet från olika förlag och kring detta finns inget egentligt 

syfte då tidsaspekten hela tiden har varit det centrala för denna uppsats. Den 

första läroboken jag har studerat är från 1964 och den senaste från 2019. Mitt 

mål har varit att studera läroböcker från varje årtionde mellan 1960-2010-talet. 

Från 2010-talet använder jag två läroböcker, men från olika årtal. För mig var 

det viktigt att ha med den senaste läroboken i historia då detta troligtvis är en 

lärobok som används och kommer användas några år framöver. Mitt käll-

material sträcker sig över ett halvt sekel och om det finns skiftningar i skild-

ringarna över vad som tas upp borde dessa bli framträdande.  

För att kunna göra en analys mitt källmaterial har jag använt facklitteratur som 

tar upp utvecklingslinjer inom historiska läroböcker. Därmed hoppas jag att 

dessa böcker ska ge en förklaring till om/att läroböckerna i historia skiljer sig 

åt över tid.  

Här ges ett urval av olika sorters läroböcker från olika årtionden, och de 

är ”Historia för grundskolans högstadium” från 1964, ”Liber Läromedels 

Historia” från 1979, ”Levande historia Läsebok 3” från 1988, ”Kompakt Histo-

ria” från 1996, ”Levande Historia 7-9 SOL 3000” från 2003, ”Levande historia 
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7-9 elevbok SOL 3000” från 2011, och ”SOS Historia 7-9”. Fjärde upplagan 

från 2019. 

4.2 Teori och Metod  

Det finns två olika metoder att använda sig av när man undersöker och analyse-

rar materialet nämligen den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den me-

tod som kommer användas av mig i denna uppsats är den kvalitativa textana-

lysen, detta för att få en övergripande syn över de läroböcker i historia jag äm-

nar använda i denna uppsats.  I Anders Floréns och Henrik Ågrens Historiska 

undersökningar (2006) skriver de att den metod man tar i bruk är ett verktyg 

för att få fram de svar man vill ha i det arbete man utför.19 Den kvalitativa me-

toden ger vid handen även att man försöker ta ett så stort grepp om det forsk-

ningsämne man vill undersöka eller den person man vill intervjua.20 

Anledningarna att använda den kvalitativa textanalysen som metod är att man 

för det första inser att vissa delar av den text som undersöks är av större vikt än 

andra delar. För det andra så kan den kvalitativa textanalysen hjälpa till vid en 

läsning av textmaterialet för att finna dolda sanningar i den givna texten som 

inte kan återfinnas med en flyktig genomläsning. 

En person som tas upp kring detta ämne i Metodpraktikan är Mats Furberg, 

filosof och författare av den opublicerade skrivelsen Att läsa resonerande tex-

ter. Han tar i den upp sättet att gå tillväga, att aktivt läsa sina texter, ha fråge-

ställningar till texten, samt se om man kan få svar på sina frågor i desamma. 

Det som tas upp är att frågorna handlar om argumentationskedjan – vad är an-

ledningen med texten? Finns det stöd för textens existens i det som framförs i 

texten? Hur ser argumenten ut? På vilken utgångspunkt trycker slutsatserna på? 

 
19 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar, 2 uppdaterade 
uppl. Lund Studentlitteratur, 2006, 55. 
20 Hedin, Anna, En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 
1996, reviderat 2011, 3. 
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För att få någon slags förståelse för texten på detta vis måste forskaren läsa 

både ingående och överblickbart.  

De allmänna rekommendationer som Furberg talar för är vad som redan an-

vänds av forskare som använder denna metod.21 

Frågan som då kan ställas är, vad är det just för frågor som besvaras i denna 

sortens undersökning? Det finns två olika system som kan användas inom den 

kvalitativa textanalysen. Den första är den som försöker rangordna texternas 

innehåll, och den andra är den som kritiskt undersöker och nagelfar texternas 

innehåll. 

Denna typ av undersökningar kallas systematiserade undersökningar och är 

olika sorters beskrivande analyser. Det finns tre sorters olika systematiska 

undersökningar. Dels finns det de som försöker utröna tankar och funderingar 

hos historiska tongivande personligheter, samt hos nutida. Samt försöka få reda 

på om läroböcker, eller olika skrifter haft någon slags agenda i sin utgivning. 

Att försöka lyfta fram mer eller mindre dolda budskap.  

Sen finns det den sortens undersökningar som vill ställa upp texterna enligt ett 

visst system. Den uppgift man nu har i detta fall är att enligt vissa regler och 

former ställa upp innehållet i texterna under olika spalter och benämningar som 

ska göra innehållet begripligt. Detta är ett sätt för en forskare inom det argu-

mentationsanalytiska spektrumet att försöka sammanställa de argument som 

exempelvis framförts i en debatt. Dock behöver man inte endast inrikta sig på 

argument i de olika indelningarna. Man kan även sammanställa de olika reto-

riska angreppssätt som använts i en debatt för att få publiken på sin sida. 

Ett tredje sätt att utföra de systematiserade undersökningarna är att indela tex-

ternas innehåll och sätta dem under passande titlar.22 

 

Diskursanalysen inom den kvalitativa textanalysen, som finns till för att få 

fram delar som kanske annars tas för givna är även en sorts analys som kan 
 

21 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, 3 rev. Uppl. Stockholm, Norstedt juridik, 2007, 237. 
22 Esaiasson, Metodpraktikan, 238f. 
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användas. Finns det dolda strukturer som får människor att handla på ett visst 

vis? Vad är acceptabelt i ett samhälle? Vad finns det för falanger som tjänar på 

att vissa gränsdragningar i ett samhälle görs? 

Sedan finns det de närbesläktade så kallade genetiska analyserna, och dessa har 

betydelsen av att ta fram vad det är som påverkat en viss given riktning av 

idéer som finns i samhällsbärande skikt. Har en given person eller ideologi 

influerat nästa person eller ideologi i ledet av ideér? 23 

 

 

 

  

 
23 Esaiasson. Metodpraktikan, 241. 
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5 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer jag undersöka hur Sveriges roll i andra världskriget por-

trätteras i några svenska läroböcker i historia för högstadiet från olika tidpunk-

ter. I min uppsats har jag helt valt utelämna alla delar av kriget som inte rör 

Sveriges roll. Jag ville ta reda på om skildringen av Sveriges roll i kriget för-

ändrats över tid. Det tar heller inte den historiska kronologin av kriget.  

I uppsatsen fokuserar jag på det som sker under just själva krigsåren 1939-1945 

och tar inte upp sådant som eventuellt haft med krigets efterverkningar att göra 

då kriget var slut.  

De läroböcker som analyseras är från 1960-2010-talet. Sverige fick sin första 

läroplan för grundskolan år 1962 och jag har därför valt att utelämna historie-

böcker från tidigare decennier.  

Jag har i uppsatsen enbart fokuserat på läroböckernas skildring av kriget, men 

inte satt det i kontext med vilken läroplan som varit rådande.  

 

  



 

16 

6 Analys 

I detta kapitel ska jag ta upp bakgrunden till den läroboksanalys som ska göras 

och då den debatt som rullat mellan olika läger i frågan vad som ska förmedlas 

och hur i de svenska läromedlen i historia. 

Lärobokstexten kan uppfattas som dels en berättelse om historien och dels ett 

tidsdokument om hur man skrev dessa böcker vid de olika tidpunkter som de 

utkommit. Den bok som eleverna får till sig vid varje årtionde är där varje årt-

iondes historieforskning och tolkningar av historien finns i de böcker som är 

aktuella.24 Perioden mellan 1960- och 1980- talet består av en inriktning på då 

historien började berättas med premissen att utgå från den tidens värderingar.25 

Under åren 1938-1991 granskades svenska läromedel statligt, dock förändrades 

granskningen efter 1983 och blev av en mer recenserande art än att godkänna 

läroböckerna i sig. Efter 1991 finns ingen sådan granskning av svenska läro-

medel.26 

6.1 1960-talet 

Från slutet av 1940-talet fram till början av 1970-talet pågick en ständig mate-

riell utveckling och ekonomin förbättrades. Norden präglades av en hög lev-

nadsstandard och Herbert Tingsten skriver att härmed börjar ideologierna tyna 

bort. 27 

Tingsten menade vidare att när skolorna väl var införda i de stater som sågs 

som civiliserade så behövde de bli ett instrument för att likrikta, och mentalt 

styra de framväxande folken som bodde innanför dessa staters gränser. Och att 

 
24 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet, s.73, 2008 
25 Ammert, s.208, 2008 
26 Henrik Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia, s. 9, 2017  
27 Zander, Zander, Ulf , Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter 
om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, s. 321, 2001 
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det då blev en plats där maktens idéer kund sippra ner till folket och att man 

fick tillgång till matematik och historia.28 

Folkhemmet var nu uppbyggt och det fanns nu en grundtrygghet för alla med-

borgare. Nu var istället uppgiften att bygga vidare på det som nu fanns. Det 

som vidare ökade levnadsstandarden var att man genom naturvetenskap och 

medicin kunde föra en bättre kamp mot den nöd som fanns.29  

6.2  Förändring i historieämnet 

Under 1940-talet, när andra världskriget fortfarande pågick, skedde en föränd-

ring av historieämnet, från att ha varit förskönande av stat och kung, till att 

försöka fostra eleverna i fredstankar och att börja tänka själv i detta ämne. 

Detta för att minimera risken för att historia skulle användas som slagträ i poli-

tik och samhällsfrågor. Även om det nationalistiska elementet togs bort ur 

historieämnet så fanns viljan att fostra eleverna kvar, nu med viljan att göra 

eleverna till demokratiska och tänkande individer. Övningar i källkritik skulle 

även bidra till denna fostran.30 På 1960-talet började även högstadiets historie-

böcker ta upp nazisternas hantering av judar, och böckerna uttalade en aversion 

mot denna hantering.31 Historieämnets första batalj kom att utkämpas då man 

utformade läroplanerna gymnasiet år 1964 då Erik Lönnroth,32 även han histo-

riker, i historieskrivningen ansåg att vissa delar ofördelaktigt framhävdes me-

dan andra fick oförskämt mycket plats.33 Däribland tiden efter 1815, där Lönn-

roth såg att ”den nya tidens” värderingar fanns i historieskrivningen och att 

tillbakablickar ännu längre tillbaka skulle reduceras till endast små inblickar 

vilka inte skulle vara tillräckliga för att se mönster för den framtida utveckling-

en i den historia som kom att presenteras i böckerna, och det skulle i så fall bli 

 
28 Långström. Författarröst och lärobokstradition, 191. 
29 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 322ff. 
30 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 328ff. 
31 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 158. 
32 ne.se(sökord Erik Lönnroth) 
33 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 335.  
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rent lurendrejeri från skolans sida.34  Både Lönnroth och Vilhelm Moberg an-

såg senare under sextiotalet, att svenska folket inte fått en tillräcklig utbildning 

i historia vilket Moberg fått ett antal exempel på då han fått svar från läsare av 

hans bok Min svenska historia. En upprördhet fanns till bland de som debatte-

rade skolämnet att man inte lyckats mota nazismen i grind efter den så kallade 

hakkorsepidemin vilken innebar att judiska helgedomar vandaliserades med 

hakkors och egendomar vandaliserades. Istället för att härledas till den faktiska 

historia som fanns, angående antisemitismen i Sverige, bland annat med rasbio-

logi och de medföljande saker som inte överensstämde med den svenska själv-

bilden, så skylldes det i Sverige på truliga raggare, ungdomligt oförstånd och 

en svårighet att skilja på mitt och ditt. Denna händelse manade fram en hel del 

debatter kring frågan om de svenska eleverna fick den utbildning de behövde 

kring nazisternas brott mot mänskligheten i historieämnet.35  

Det framfördes även att flera böcker var föråldrade i sitt synsätt och att man 

ofta mer läste om svenska hjältar från förr, snarare än att man tog de grymheter 

som mindre än några decennier sedan skett på andra sidan Östersjön och som 

nu tycktes helt bortglömt eller inte ens konkret blivit utlärt i lektionssalarna, 

och det som också togs upp när böckerna väl bestod testet om de innehöll ade-

kvat information kring Tredje riket, nazismen och dess brott, var om lärarna 

hade tid nog att nå fram till de kapitel som avhandlade dessa ting. Hädanefter 

granskades historieböckerna av diverse experter och kunniga och de som 

gjorde detta var Stig Hadenius och Claes- Olof Olsson. De konstaterade i den 

undersökning de gjorde tillsammans att Sveriges synvinkel inte var lika fram-

trädande, dock fanns det ett i en del böcker ett europeiskt förhärligande, att 

man såg andra kulturer med sin hemvana kulturella måttstock, samt med en 

konservativ och toppstyrd framställning av historien. Nästan samtidigt kom en 

del vänstervridna skolböcker ut i Sverige, och som man skrev i SvD så behöv-

des de olika infallsvinklarna som kom ut på marknaden.36  

 
34 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 335ff. 
35 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 336.  
36 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 336. 
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Historieboken en tecknad ”historiebok” över det vanliga folkets historia kom ut 

vid denna tid och ansågs från just SvDs synvinkel att hade den historieintresse-

rade som inte läst historia från en marxistisk-leninistisk ståndpunkt var detta 

enligt tidningen en väldigt bra bok att börja med.37 

 

6.3 Det skyddade historieämnet 

 

På 1960-talet ansåg Göran Palm, författaren till boken Indoktrineringen i Sve-

rige, att skolans böcker likställde fascism/nazism med kommunism och såg 

härmed ett uppmuntrande av antikommunism, vilket påverkade elevernas syn 

på Korea- och Vietnamkrigen. Hans bok fick dock kritik av bland annat Tings-

ten som ansåg att eleverna blev värdigt demokratiskt fostrade i skolan. Tings-

ten själv hade 1969 utkommit med sin analys av läroböcker som getts ut efter 

1945, kallad Gud och fosterlandet, och han ansåg efter sina analyser att läget 

blivit bättre, och mycket överdrifter och påståenden kring nationens förträfflig-

het blivit borttagna i de läroböcker som gavs ut. Denna kamp han förde mot 

nationalismen som ideologi i skolböckerna vad gällde historieämnet fick en hel 

del plats i alla medier, det vill säga i TV, radio och i tidningar.38 

 Trots viss kritik så höll flertalet med Tingsten om att den gräns man satt för de 

sista nationalistiska tendenserna i historieskrivningen inföll vid 50-talet och 

därefter blev undervisningen mer inriktad på att berätta historien om det ne-

utrala fredsälskande landet norr, fjärran från världens övriga stridigheter. Det 

var dessa saker som skulle ge eleverna och de studerande en känsla av överläg-

senhet, inte vunna krig från förr långt bortom andra sidan havet.  

 
37 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 336. 
38 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 333ff. 
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Det som också framfördes var att strävan efter internationellt samarbete inte 

skulle uppstå i rödaste rappet, utan detta skulle över tid växa fram, just som en 

motkraft gentemot den nationalistiska historieskrivningen. 39 

Pedagogerna, vilka haft herraväldet över politiken kring skolan, har gärna sett 

att de olika ämnena som finns gärna tar ett steg tillbaka för att den demokra-

tiska skolan ska kunna få ett fullt genomslag. Den övergripande hemvist som 

ämnet historia haft i skolan traditionellt vad gäller bildning och så vidare 

gjorde att ämnet försvagades i de debatter som följde angående skolan.40 

Historieämnet hade en skyddad plats i skolan då den sågs som uppfostrande för 

eleverna som i framtiden skulle bli laglydiga medborgare. Det behövdes i den 

andan inte berättigas ämnets vara i skolan inför eleverna och vad de hade för 

hjälp av ämnet. Det talades också om att man lyckats trycka tillbaka den nat-

ionalistiskt glorifierande historieframställningen. Historikern Sven Ulric 

Palme41 uttryckte att historieämnet var väldigt starkt i klassrummen, men efter 

några år var historiens plats i klassrummen inte lika självklar. Matematiken var 

det ämne som nu tog dess plats. Det blev allt viktigare att ange nyttan med att 

läsa historia. Svaret som kom var att det var viktigt att lära sig om hur det 

svenska riket konsoliderades till just ett rike, samt att eleverna fick ett grepp 

om de politiska ideologier som än idag påverkar politiken i samhället, och att 

just visa att dessa har sitt ursprung ur just historien. Historielärare och histori-

ker ville med detta göra historieämnet mer användbart för eleverna, att kunna 

härleda till dagens samhälle och inte endast kunna rabbla kungar och drott-

ningar som inte längre hade någon betydelse i det nya samhället.42 

Dock innebar detta synsätt en risk för att historieämnet riskerade att bli ett offer 

för de infallsvinklar som var intressanta ”för dagen”. Detta var en tes som för-

des fram av professorn i ekonomisk historia Ernst Söderlund. Det som fick en 

fortsatt betydelse för debatterna under de efterföljande årtiondena, det vill säga, 

 
39 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 334.  
40 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 334. 
41 ne.se (sökord: Sven Ulric Palme) 
42 Zander, Fornstora dagar, Moderna tider, 334ff. 
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60-, 70, och 80-talet, var just hans ansats inom de motsättningar inom histo-

rieämnet som fanns då.43 

De läroböcker som skrevs i början av 1900-talet framhöll den starka staten som 

det främsta exemplet på att lyckas. Man framhäver på bästa konservativa 

manér till exempel antiken som förebild för att förmå till införandet av allmän 

rösträtt. Senare under 60- och 70-talen så framställdes klasskamp och kampen 

om produktionsmedlen, som förklaring för hur samhället var uppbyggt. Dessa 

historiematerialistiska infallsvinklar fanns kvar in i 90- och 2000-talet, men 

texterna har utvecklats i en mer berättande riktning.44 

 

6.4 1970-talet  

Henrik Åström Elmersjö skriver att i slutet av 1960-talet och i början av 1970-

talet omvärderades synen på läroböckerna och deras plats i den undervisning 

som bedrevs, samt ändrades den uppfattning man hade av läroboken. Historie-

böckernas berättelseformat kritiserades och hela ämnet förändrades och det 

fick en ny plats i skolan där inriktningen att stärka förmågor som till exempel 

att kunna tänka som en historiker fick mer plats. Med intåget av kopiatorn i 

skolan så kunde lärare framställa eget undervisningsmaterial. Åström Elmersjö 

nämner de läroplaner som utkom 1969-70 och att de hade inverkan på hur lär-

oböckerna skulle användas, detta då utbildningen skulle vara mer anpassad 

efter individen och nyttan av att använda andra medier än läroböckerna beto-

nades.45  

Doktorn i systematisk botanik tillika ledamot i Kungliga Vetenskapsakademins 

kommitté för skolfrågor, Per Kornhall, skriver att det i Sverige funnits en fient-

lig syn på läromedel, men att lärare och skolor fortsatt att använda dessa. Sko-

lan förändras ofta saktare än forskningen och lärarna stå med segern då de hål-

 
43 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 335. 
44 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 210. 
45 Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia, 62ff. 
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lit fast vid läroböckerna, då det i slutändan kanske visar sig att läromedlen har 

en stor roll att spela i både lärares och elevers kunskapsutveckling. 

Från olika auktoriteter inom utbildningskretsar har kritiska uttalanden om läro-

böcker varit dominerande. Den progressiva pedagogiken som blev domine-

rande i Sverige förutsatte att det inte gick att lära ut kunskaper och fakta till 

eleverna. Eleverna skulle söka sin kunskap själv med minimal hjälp från lära-

ren. Denna inställning fanns tidigt men tilltog i styrka på 1970-talet och fick 

sedan ett fast grepp om lärarutbildningarna och dess styrdokument som kom i 

bruk på 1990-talet. 46 

Kornhall skriver vidare att år 1979 var den svenska skolministern oroad för att 

läroböckerna i exempelvis naturkunskap skulle innehålla för mycket av tradit-

ionellt material. Hon ansåg att den kunskap eleverna skulle skaffa sig inte 

skulle bestå av gammal samlad kunskap från läroböcker i sitt skolarbete, utan 

skolan skulle satsa på elevernas nyfikna inställning och deras egna frågeställ-

ningar. Strukturerna som speglades i läromedlen i sig kunde enligt skolmi-

nistern vara hämmande.47 

Åström Elmersjö pekar på att det fanns saker som ändrades men också förblev 

desamma i läroböckerna under perioden 1938- 1991. Det fanns tecken på för-

ändring, men också en likriktning läromedlen emellan och att den uppsjö av 

material som tillkommit bland läromedlen på slutet av 1960-talet och i början 

av 1970-talet gjorde läromedelsgranskningen dyr och otymplig, och förändrade 

då upplägget på den statliga granskningens utformning.48 

 

6.5 1980-talet 

Vid 80-talets början var infallsvinkeln från klasskampens synvinkel, men det 

blev nu också viktigare att undersöka elevernas kunskaper kring förintelsen, 
 

46 Kornhall, Per, ”En läromedelsfientlig inställning i Sverige” i Vinde Rickard 
(red.) Den nya läromedelsdebatten, Stockholm, E-Print AB, 2018, 21-22. 
47 Kornhall, ”En läromedelsfientlig inställning i Sverige”, 23-24,  
48 Åström Elmersjö, En av staten godkänd historia, 63. 
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detta då man i statlig tv visat tv-serien Holocaust, översatt till Förintelsen i 

Sverige, och denna fick då stor uppmärksamhet. Det som kom fram var att de 

svenska eleverna fick reda på dessa saker i medierna, snarare än i skolans 

historieböcker. Detta föranledde en diskussion där mer fokus skulle läggas på 

den moderna historien.49  

Historieläraren och historikern Sten Carlsson ansåg att ämnet hade målats upp 

till att vara ett ämne som handlade om bataljer i forntiden och regentlängder att 

memorera utantill. Sådant hade dock inte varit förfarandet i skolan på länge, 

mutan Carlsson ansåg den förda politiken i skolvärlden hade lett till att den 

flitighetskultur och kunskapsrespekt som fanns i skolan hade försvunnit. Han 

ansåg det därför även inte konstigt att eftersom det svenska samhället hållit sig 

undan de grymheter som skett i andra världskriget var det inte heller konstigt 

att detta även skedde i skolans värld.50 

Carlsson var av åsikten av att den skolpolitik som fördes ledde fram till förskö-

ningar i historiebeskrivningen.  

När kravet på flit inte gick att tillgå för att lära sig om exempelvis nazisternas 

brott i Europa ansåg Carlsson att det som lärdes ut inte var den fulla vidden av 

det som skett.51 

Den tillintetgjorda attityden gällande historieämnet kan ha berott på att i debat-

ten 1977, om historien i skolan skulle förmedlas genom att berätta om händel-

ser längs med tidsaxeln eller om man skulle tala om den större kontexten i hän-

delser närmre i tid. 52 

 

 
49 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 336ff. 
50 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 337. 
51 Zander, Fornstora dagar, moderna tider, 337. 
52 Zander, Fornstora dagar, moderna tider. 446. 
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6.6 1990-talet 

På 1990-talet kom Sverige åter i dagen som en del av Europas historia, en bild 

vilken man försökt hålla sig ifrån. Då detta blev den inriktning som skulle gälla 

blev det en inriktning där Sverige tog del i den historia som skett i Europa i 

närtid. Och detta blev då en inriktning på bland annat andra världskriget och 

alldeles synnerligen ”Förintelsen”. Förintelsen blev här behandlad som en före-

teelse som hörde ihop med Europas egen självbild. De frågor kring identitet 

som förekommit i historieskrivningen, blev nu även kompletterad med frågor 

kring moral och värderingar. Och ibland sammanfaller dessa frågor.53 

Zander skriver vidare att fram till 1990-talet var den svenska historiebeskriv-

ningen av att vara den som stod vid sidan av de historiska skeendena en okon-

troversiell ståndpunkt.54 

År 1997 startades projektet Levande Historia, och boken …om detta må ni 

berätta… kom ut, där spetsen riktades mot just nationalsocialisternas brott mot 

mänskligheten. Här skulle man med förintelsen som bakgrund diskutera frågor 

kring Sveriges demokrati och även medmänskliga värden, samt alla männi-

skors lika värde. Dock satte författarna av boken sig att beskriva de samtida 

politiska skeendena och gjorde inga jämförelser med det som skedde i nutid. 

Dock erkänner författarna i sitt förord att de varit tvungna att ta vissa beslut för 

att få med alla röster man ville skulle höras. Boken beställdes av statsminister 

Göran Persson för att kunna få ut kunskapen om nationalsocialismens brott mot 

mänskligheten.55 Författarna till …om detta må ni berätta… har i sitt förord 

från 1998 sänt ut en förhoppning om att man som privatperson i sin familj och 

som lärare i sin undervisning ska ta till sig boken för att ta diskussionen om hur 

man som människor skall vara mot varandra både etiskt och moraliskt.56  

 
53 Ammert, Det samtidigas osamtidighet, 215. 
54 Zander, Fornstora dagar, moderna tider s. 446-447. 
55 Zander, Fornstora dagar, moderna tider s 454. 
56 Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A, -om detta må ni berätta-: en bok om 
förintelsen i Europa 1933-1945, Stockholm, Regeringskansliet, 1998. s 2. 
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I Slutet av boken… om detta må ni berätta… beskriver Levande historia de 

tre delar som de består av och det är aktiviteter som visar på politisk enighet i 

frågan kring Förintelsen och att ta avstånd från ideologin som stod bakom den, 

information till föräldrar och till allmänheten med en hemsida, samt informat-

ion riktad till skolor och mer medel till forskningen. Skolorna erbjuds även 

filmer och lärarseminarier, och detta i samband med att Uppsala Universitet 

slog upp dörrarna till ett nationellt kompetenscenter om Förintelsen, ocht hade 

både forskning och utbildning inom sina väggar.57 

 

6.7 2000-talet 

På 2000-talet så återfinns den tidsbundna berättelsen om historien och då med 

nutiden som hänvisning. Citat från delvis fiktiva berättelser om sanna företeel-

ser, tillexempel en slav som förs till Rom under imperiets tid, gör att man får 

en sällsynt insyn i sakers storslagenhet eller plats i tid och rum. Detta belyser 

att historien som den berättas är både påhittad och återfunnen.58  

Med det menar han att det gjorts olika slags val av historisk information, och 

detta för att anpassa denna information till dagens samhälle och kan ej heller 

ses som något som existerat eller upplevts. Många av historierna i läroböckerna 

kan helt enkelt vara påhittade och i vissa fall i sådan utsträckning att författaren 

inte kunnat ha den information som ges. 59 

I det tidiga 2000-talets böcker får endast vissa historiska förgrundsgestalter ta 

plats, såsom Caesar, Napoleon och Alexander den store, samt att det är kollek-

tivet som utför handlingar, tillexempel kvinnor eller jakobiner och de är ofta 

utan individuell identitet. Dessa grupper har då makt och inflytande som det de 
 

57 Levande Historia, i Bruchfeld, Stéphane & Levine, Paul A, -om detta må ni 
berätta-: en bok om förintelsen i Europa 1993-1945, Stockholm Regerings-
kansliet, 1998, s 82, 
58 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 106. 
59 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 106, Niklas Ammert, Att spegla värl-
den- läromedelsstudier i teori och praktik, 1. Uppl. Lund, Studentlitteratur, 
2011 s.35, 
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vill uppnå. Men de motiv som är vanligast i 2000-talets böcker enligt Ammert 

är kamp mot tillstånd som föder orättvisa eller upp till kamp mot hot.60  

Från de händelser som beskrivs tas man med till en genomgång av det som 

tagits upp och i form av olika slags uppräkningar av fakta utan någon samhö-

righet. Böckernas utformning är en spegelbild av det samhälle som fanns då i 

början av 2000-talet med massvis av information, utvecklade bildtexter och 

snabba beskrivningar av de skeenden som skildras i böckerna. Nutiden är inte 

längre navet att utgå ifrån utan endast en hänvisning som tydliggör det som 

varit. Enligt författaren så blir det som betyder något i slutändan är det intryck 

som förmedlas i den historia som berättas.61 

 

6.8 2010-talet 

Den verkställande direktören för Svenska Läromedel, Rickard Vinde, skriver 

att det behövs en ny debatt kring svenska läromedel och en bredare lärome-

delsdiskussion. Han anser att det är viktigt att hålla debatten vid liv för att sko-

lan ska utvecklas.62  

Tim Oates, som är engelsk läromedelsexpert vid Cambridge Assesments, skri-

ver att läroböcker inte bara underlättar för lärare genom att det finns ett färdigt 

material eller kan hjälpa lärare hur ett ämne ska läras ut. Det kan även ge ele-

verna grundläggande kunskaper där alla elever kan få samma grund att stå på.63 

Doktorn i systematisk botanik Per Kornhall skriver i Den nya läromedelsdebat-

ten att det verkar som om att de lärarstudenter som utbildas inte bara får med 

 
60 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 105-106. 
61 Ammert, Det osamtidigas samtidighet, 115. 
62 Vinde, Rickard, Inledning i i Vinde, Rickard (red.) Den nya läromedelsde-
batten, Stockholm, E-print, s. 7, 2018. 
63  Oates, Tim, ”Högkvalitativa läromedel – en del av högpresterande skol-
systems DNA” i Vinde, Rickard (red.) Den nya läromedelsdebatten, Stock-
holm, E-print 14f, 2018. 
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sig att se kritiskt på läroböcker, utan de ser negativt på att använda dem över-

huvudtaget.64 . 

Det visar sig dock att när de nyblivna lärarna kommer i arbete finns det en klart 

given plats för läroboken i skolan. Detta då med resultatet att många nyblivna 

lärare känner sig dåliga i sin yrkesroll om de anammar läroboken. Kornhall tar 

här också upp att ord som läromedel ock läroböcker inte finns då det gäller att 

ge stöd i undervisningen från Skolverkets sida i deras ”Planering och genomfö-

rande av undervisningen”.  

Kornhall tar upp att läromedlen som viktiga och kan ge en ny lärare som är 

osäker i sin roll en säker grund att stå på när denne undervisar och den kan som 

Oates skriver ovan att det blir en likvärdighet i den undervisning som bedrivs. 

Han anser vidare att det är en märklig riktning debatten runt undervisning har 

tagit då den inte behandlar läromedels användande. I framtidens skola skulle 

både lärarhandledningar och läromedel ha en given plats om man gemensamt, 

lärare och forskare emellan, tagit fram dessa styrdokument och utbildnings-

material. Kornhall nämner att med hjälp av forskningen kan man vid många 

tillfällen göra gällande att den undervisning som bedrivs bör ha sin grund i en 

välordnad och väl undersökt kunskapsbank.65 

Den verksamme rektorn och ordföranden i Lärarförbundet Skolledare Ann-

Charlotte Gavelin Rydman skriver att läroboken och läromedlen tillsammans 

med en bra lärarhandledning kan vara ett lätt sätt för den nyblivna läraren att få 

en överblick av vad som ska undervisas i lektionssalen under läsåret. Hon skri-

ver även att hon som rektor sett att läroboken som stödjande för lärarna och 

som ett hjälpmedel där det finns tydliga friktionsytor inom skolan. Hennes in-

sikt i läromedelsdebatten är den att skolorna kommer ha ett ökande behov av 

läromedel och därigenom även ett behov av läromedelsstöd. När läromedlen 

blir bättre och bättre behövs även bättre stöd till läromedlen.66 

 
64 Kornhall, En läromedelsfientlig inställning i Sverige, 24. 
65 Kornhall, En läromedelsfientlig inställning i Sverige, 24ff,  
66 Gavelin Rydman, Ann-Charlotte, i Vinde, Rickard, (red.), Den nya lärome-
delsdebatten, Stockholm, E-print, 30ff. 
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6.9 Lärobok 1960-tal: 

Lärobok: Historia för grundskolans högstadium, Leif Dannert, & Waldemar 

Lendin, 1964, Stockholm, Almqvist & Wiksell 

 

Författarna Dannert och Lendins läromedel tar upp den viktiga lojaliteten som 

fanns mellan broderfolken i Finland och Sverige upp och de tar upp den vapen-

export och de frivilliga som anslöt sig till Finlands sak.67 

Längre fram i boken finns ett eget kapitel om ”Sverige och dess nordiska 

grannländer”. Sverige var det enda landet i Norden som med svårighet lycka-

des hålla sig självständigt och neutralt. Detta efter eftergifter till tyskarna ge-

nom den så kallade permittenttrafiken, vilken innebar att tyska trupper tilläts 

transporteras över svenskt territorium till och från Norge. Detta gjorde även 

Sverige sårbart för eventuella attacker. I Sverige blev vardagen sådan att värn-

pliktiga kallades in och det infördes ransonering på vissa varor, men detta 

gällde bland annat bensin, och bilarna fick köras på gengas. Det som det inte 

blev ransonering på var däremot livsmedel, vilket var något som riket klarade 

av att få fram på egen hand.68    

 

 

 

 

 

6.10 Lärobok 1970-tal: 

Lärobok: Historia: för högstadiet. 1. Uppl, Torbacke, Jarl (red.) (1979). . 

Stockholm, Almqvist & Wiksell läromedel 

 
67 Leif Dannert, och Waldemar Lendin, Historia för grundskolans högstadium, 
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1964, 85. 
68 Dannert och Lendin, Historia för grundskolans högstadium, 204ff. 
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I Torbackes läromedel tas den för Tyskland viktiga järnmalmen upp. Då ham-

narna i norra Sverige är igenfrusna ges förklaringen till varför Tyskland går till 

angrepp mot Norge. Hamnarna där är nämligen isfria och dessutom kan ham-

narna användas till kriget på Atlanten.69 

När Finland blir attackerade av Sovjetunionen är det många svenskar som vill 

hjälpa till, men den svenska staten sänder inga trupper. Däremot tillåts frivil-

liga att ansluta sig till den finska armén. Då Finland gett upp är Sverige med 

som fredsmäklare.70   

Alla länder runt Sverige var indragna i kriget. Sverige försöker rusta upp sin 

armé men det viktigaste är att hålla Sverige utanför kriget, därav bildar man en 

samlingsregering. Under denna tid införs även ransonering, då det var svårt att 

föra in varor i landet. De första åren under kriget innebar dåliga skördar och på 

grund av de stora minfälten i Nordsjön som Storbritannien lagt ut blir Sverige 

beroende av införsel av Tyska varor. Sverige kände sig hotat av Tyskland och 

detta bidrog till att Tyskland fick utnyttja råvaror och industriprodukter som de 

behövde. Detta bidrog till att Tyskland inte skulle tjäna på att ockupera landet 

med tanke på att det då fanns en risk för att gruvor och industrier skulle sabote-

ras och inte kunna användas. Sverige försökte gå med på precis så mycket som 

krävdes utan att hamna i kriget, eller att ge Tyskland ”för mycket”. Svenska 

medier fick inte vara allt för kritiska till Hitler och tidningar hindrades i sin 

distribution då de inte fick tas med i kollektivtrafiken. Under hela kriget kunde 

Sverige ta emot flyktingar från Danmark och Norge. De allierades ledare insåg 

Sveriges prekära situation med att både hålla sig utanför kriget, samarbeta med 

Tyskland och ta emot flyktingar från Danmark och Norge. 

Under kriget var i princip alla män inkallade för att försvara Sveriges gränser 

på platser där landet förväntades bli anfallet. Även kvinnor kunde göra sin del i 

Sveriges försvar som till exempel flygspanare eller inom sjukvården. Många 

 
69 Torbacke, Jarl, Historia: för högstadiet. 1. Uppl, Stockholm, Almqvist & 
Wiksell läromedel, 1979 s. 65. 
70 Torbacke, Historia: för högstadiet, 146. 
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kvinnor blev även hemma själva med barnen, då männen var inkallade och då 

kunde staten gå in och hjälpa till med familjens försörjning. 

 
Taxichauffören Bertil Karlsson bodde före kriget med fru och två 

små barn i ett rum och kök utan centralvärme. Hyran var 33 kr per 

månad. I sitt civila arbete förtjänade han 240 kr per månad. Under 

kriget inkallades han två gånger. Första gången uppgick det stat-

liga familjebidraget till 70 % av inkomsten, andra gången till 95 %. 

Torbacke, s. 149, 1979 

 

När Tysklands chanser att vinna kriget blir mindre blir Sverige hårdare i sin 

hållning till Tyskland. Flyktingströmmarna från Danmark och Norge ökar och 

en del av dem fick vapenutbildning i syfte att avväpna tyska soldater och över-

löpare i krigets slutskede. Flertalet protester ägde rum mot tyskarnas sätt att 

behandla de nordiska grannländernas befolkningar. 

1944 inser man att kriget är förlorat för tyskarna och en plan läggs fram för 

framtiden. Sveriges handel med Tyskland avslutas och det upprättas fler kon-

takter med västmakterna. Än en gång är Sverige fredsmäklare mellan Finland 

och Sovjet, sedan sovjetiska trupper gått in i Finland. 

Efter kriget kunde norska och danska medborgare återvända till sina hemländer, 

och de som hade varit överlöpare åt tyskarna ställdes inför rätta. Innan krigs-

slutet kom bland annat 80.000 flyktingar till Sverige och dessa var finländare 

och balter, men även som tidigare nämnts ovan, danskar och norrmän. Svenska 

Röda Korset kunde även åka ner till tyskt territorium och rädda norrmän, dans-

kar och judar från vissa koncentrationsläger nere på kontinenten. 

Sverige hade klarat sig undan krig och förstörelse, men det rådde olika uppfatt-

ningar om dess beteende och lojaliteter under kriget. De som hade flytt tyskar-

nas ockupation ansåg att Sverige var deras enda länk till de allierade. Det fanns 

även en tacksamhet för den materielförsörjning som Sverige erbjudit. Andra 

menade att landet gjort för stora eftergifter gentemot Tyskland. 71 

 

 
71 Torbacke, Historia: för högstadiet, 148ff. 
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6.11 Lärobok 1980-tal 

Lärobok: Levande historia. 3, Läsebok, Lars Hildingson (1988), Stockholm: 

Natur och kultur 

 

I Hildingsons bok tas den Tyska permittenttrafiken upp i en liten notis mellan 

ett utlägg om nazister och ett starkt Norden och vad danskarna tyckte om tys-

karna. 

Vidare omtalas hur de kommunistiska partierna i Norden lever i Stalins skugga 

och så länge han höll på Molotov- Ribbentrop-pakten höll de sig på mattan. 

Dock när de tyska stridsvagnarna rullar in i Baltikum och Ukraina 1941, får 

klartecken till motstånd mot den tyska ockupationsmakten. Men detta behand-

lar Danmark, inte Sverige, men de kommunistiska partierna i Norden hade 

samma överhuvud och ordern för dem var densamma som i Danmark.72 

När kriget bröt ut fick Sverige en samlingsregering och alla partier utom 

Kommunisterna fick en plats i denna. Och det därför det som skrivits ovan, att 

de är styrda från Moskva. 

Regeringen utarbetade under kriget en plan för det som skulle ske efter kriget, 

däribland en plan för barnbidrag och fria skolluncher.73 
 

 

 

 

 
72 Hildingson, Lars, Levande historia 3, Läsebok, Stockholm, Natur och Kultur, 
1988, 280. 
73 Hildingson, Levande historia 3, Läsebok, 286. 
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6.12 Lärobok 1990-tal:  

Lärobok: Historia: kompakt : [för grundskolans senare årskurser]. 1. uppl. 

Hans Almgren, Birgitta Almgren, & Stefan Wikén, (1996).  Malmö:  

Gleerup 

 

I Almgrens och Wikén tar upp Tysklands ockupation av Danmark och Norga 

och att Finland blev tyskarnas bundsförvant, och att Sverige det enda landet av 

de nordiska länderna som lyckades behålla både frihet och neutralitet. Och 

detta var genom att kunna röra sig smidigt rent politiskt gentemot både tyskar 

och de allierade. Denna ”smidighet” bestod i att inte ingripa i exempelvis Nor-

ges motstånd mot Tyskland och hjälpa norrmännen mot denna övermäktiga 

fiende. Sverige var även behjälpligt i att transportera tysk trupp på svenska 

järnvägar. Detta var den så kallade permittenttrafiken och det var tyska soldater 

som hade haft ledigt i Tyskland och skulle åter till det ockuperade Norge, och 

ända till år 1943 så transporterades det ett fullt tåg om dagen med tyska solda-

ter på svenska järnvägar. Dessa transporter sågs inte på med blida ögon från de 

brittiska och norska regeringarna i London. 

Dock var tyskarna inte nöjda. Vid anfallet mot Sovjet år 1941 krävde Berlin att 

Division Engelbrecht skulle transporteras över svenskt territorium från Norge 

till Finland. Detta blev Sveriges största bugning inför Tyskland under andra 

världskriget. Till och med den svenska samlingsregeringen höll på att falla 

samman i och med detta beslut. Men den höll i debatterna och efter detta neka-

des tyskarna fler trupptransporter.    

Även danskarnas hjältemodiga insats för sin judiska befolkning, vilken skep-

pades över till Sverige, tas upp i boken. Denna hemliga aktion gjorde att 7000 

individer kunde räddas undan Gestapos skvadroner. 74 

Med slagordet Finlands sak är vår uttryckte den svenska regeringen en vilja att 

hjälpa vårt östra grannland och detta skedde både ekonomiskt och materiellt, 

där materielen bestod av ammunition, vapen och flygplan. Även ett stort antal 
 

74 referens på nästa sida 
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svenska män enrollerade sig som frivilliga till Finlands sak, inalles 8500 styck-

en. Men att officiellt sända den svenska armén underlät sig den svenska rege-

ringen att göra, då rädslan för att dras in i kriget var för stor. 

När kriget drog mot sitt slut och tyskarna retirerade genom finska Lappland så 

tog Sverige emot ett stort antal krigsflyktingar som flydde undan detta återtåg. 

Frågan som också ställs i boken är varför inte Sverige också ockuperades. Och 

svaret blir att tyskarnas övermakt gjorde att svenskarna i alla fall gjorde som 

tyskarna ville och att de då också fick den järnmalm de behövde för sin krigs-

produktion. Då katastrofen vid Stalingrad kom i dager så började man dra åt 

kranen för exporten till Tyskland och inriktade sig på USA och deras produkt-

ion istället.  

 Under kriget var tusentals män inkallade för att försvara rikets gränser och då 

blev det en brist i samhället på arbetsfört folk och då steg kvinnorna in på sce-

nen. De tog arbeten som annars förbehölls just männen såsom brevbärare, kon-

duktörer och industriarbeten. 

När det kom till mattillgången i landet så klarade landet och folket sig väldigt 

väl och det är vid denna tid som ransoneringskupongerna lanseras och dessa 

gällde både i mataffärer och på restauranger.75 

 

6.13 Lärobok 2000-tal 

Lärobok: Levande historia 7-9 Elevbok. 1. Uppl, Lars Hildingson, Kaj Hil-

dingson, & Lennart Husén, (2003), Stockholm, Natur och kultur 

 

I läroboken från 2003 av Kaj och Lars Hildingson tas svenska frivilligas insats 

i Finland upp. Dock avhandlas detta på ett par enstaka rader i boken. 76 

 
75 Hans Almgren, Birgitta Almgren och Stefan  Wikén, Historia: kompakt : 
[för grundskolans senare årskurser]. Malmö Gleerup, 1996, 179ff. 
76 Lars Hildingson, Kaj Hildingson & Lennart Husén, Levande historia 7-9 
Elevbok. 1. Uppl, Stockholm, Natur och Kultur, 2003, 500.  
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Sverige berättas också vara satt under press av Tredje riket och ansågs tvungna 

att både transportera järnmalm över ockuperade Norge samt tillåta tyska trup-

per transporteras till olika krigsskådeplatser via svensk mark. Det finns flera 

variabler från kriget att ta hänsyn till skriver författarna, dels kunde tyskarna ha 

ockuperat malmfälten i norra Sverige, men då hade britterna bombat och tys-

karna varit utan järnmalm, så därför fann tyskarna det lättare att låta Sverige 

vara ifred och som neutral exportera samma malm till ”faderlandet” på egen 

hand. 

Vidare tar de upp att kriget hade fler dimensioner än att bara vara neutralt. Sve-

rige hade förklarat sig neutrala men var trots allt inte helt neutrala. Nästan en 

halv miljon man låg inkallade i krigsberedskap och vissa låg inkallade i två till 

tre år. Då blev kvinnorna tvungna att ta steget in i arbetslivet för att ta männens 

roll som familjeförsörjare. Både arbeten och utbildningar blev lidande tack 

vare krigets utbrott. 

Det var även så att många livsmedel var ransonerade då importen av varor var 

försedd med många svårigheter, däribland minor och ubåtar som sprängde och 

torpederade handelsfartyg. Många svenska sjömän fick sätta livet till ute på 

haven.77 

 

6.14 Läroböcker 2010-tal: 

Lärobok 1: Levande historia . Elevbok. 1. Uppl., Kaj Hildingson & Lars Hil-

dingson (2011), Stockholm, Natur & kultur 

 

I Kaj och Lars Hildingssons lärobok för högstadiet från 2011, tas Sveriges 

pressade läge inuti det Tredje rikets intressesfär upp. Det som behandlas häri är 

att Sverige vid tiden för ockupationen av Norge och Danmark stod nästan utan 

ett försvar. Hade landet blivit ockuperat hade landet istället fått utstå bombar-

demang från de allierades bombflyg och tyskarna hade då ändå inte fått tillgång 
 

77 Hildingson, Hildingson & Husén, Levande historia 7-9 Elevbok,. 501f. 
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till den järnmalm som fanns i Norrland. Denna järnmalm säkrades genom ock-

upationen av Norge, som med sina isfria hamnar kunde förse Tyskland med 

järnmalm året om. 

Istället fick Sverige förbli neutralt och idkade då handel med Tyskland. Detta 

innebar då att Sverige sågs som semi-neutralt då tyska soldater tilläts att trans-

porteras på svenska järnvägar på väg till permission i Tyskland, samt nya trup-

per som skulle åter till Norge. Det antal soldater som transporterades genom 

landet uppgick till två miljoner man och med dessa dagliga transporter av va-

pen. 

De svenska medborgarna fick också utstå prövningar, särskilt när drygt 400 

000 män kallades in och kvinnorna fick ta över rodret hemma och stå för för-

sörjningen av familjen. Och på detta var många av de livsmedel som folk var 

vana vid ransonerade. 

Även svenska sjömän i handelsflottan levde farligt då fartygen var tvungna att 

importera olika råvaror som behövdes däribland olja och brödsäd, och då ta sig 

igenom förrädiska vatten fulla av minor och tyska ubåtar.  

Även till Finland begav sig svenska män, vilka tjänstgjorde som frivilliga vid 

fronten i Finlands krig mot Sovjetunionen. 78 

När det gäller förintelsen tar Hildingson & Hildingson upp de svenskar som 

gjorde något för de människor som var fångade i densamma. Boken tar upp 

Raul Wallenberg, diplomat stationerad i Budapest och viktig i kampen för att 

rädda tusentals ungerska judar undan de tyska tågen till Polen, och gjorde detta 

genom att utfärda svenska skyddspass för dessa människor. Raul Wallenberg 

arresterades av Röda Armén 1945 och försvann i Sovjetunionen 

Även Folke Bernadotte och hans Vita Bussar omnämns, vilka räddade drygt 

25000 människor undan en brutal undergång i Tyska läger på kontinenten. 

 
78 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars, Levande historia . Elevbok. 1. Uppl, 
Stockholm, Natur och Kultur, 2011, 352ff. 
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Många höga nationalsocialister, insåg att kriget var förlorat och dessa transpor-

ter tilläts.79 

 

 

Lärobok 2: Historia 7-9. Fjärde upplagan, Elisabeth Ivansson, Mattias Tordai, 

& Robert Sandberg (2019), Stockholm, Liber 

 

I Ivansson, Tordai & Sandbergs bok från 2019 finns ett eget kapitel som heter 

Sverige under Andra världskriget. Här berättas om att Sveriges inställning från 

första början i kriget var att ställa sig utanför kriget och förklara sig neutralt. 

Sverige har en samlingsregering och Kommunisterna ställs utanför då ansåg sig 

vilja stödja Sovjetunionen vid anfallet mot Finland. 

Man berättar även om att mörkläggning av hus och lägenheter var vardag och 

att man hade ständiga övningar för att nå skyddsrummen i tid. Nu blev även en 

stor mängd män inkallade till att stå i beredskap för att beskydda Sverige. 

Under kriget blev även staten restriktiv med vissa varor, det vill säga att de 

blev ransonerade och varje familj fick ut ransoneringskuponger så att man 

kunde hålla koll på hur mycket som man kunde handla för, och detta gällde 

socker eller ägg och så vidare. Dock svalt inte den svenska befolkningen utan 

samhället gick runt och det var ingen brist på varor som i andra länder som 

härjades av krigets framfart. 

Sveriges samarbete med tyskarna har även en stor del i boken och rymmer näs-

tan två sidor. Boken tar upp att transporter av tyska soldater genom svenskt 

territorium skedde med slutkontentan att man släppt igen drygt två miljoner 

man till det ockuperade Norge. Och med dem en stor mängd krigsmateriel. Och 

för att få in viktigt kol till att driva kraftverk och uppvärmning, samt mat och 

vapen tog man och valde att handla med Tredje riket som i gengäld betalades 

med järnmalm, och vid vissa tillfällen betalades vissa transaktioner med guld 

 
79 Hildingson & Hildingson, Levande historia Elevbok, 369. 
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som troligtvis stulits från ockuperade länder och kanske även från judar som 

mördats i lägren.  

Det finns även ett litet avsnitt som heter Tyckte svenskarna att det var rätt att 

hjälpa Tyskland? och det förklaras att från att ha varit väl sett innan kriget så 

dalade till slut Tysklands stjärna när de anföll de neutrala Danmark och Norge 

och det var många som beundrade norska motståndsmän. Och mot slutet av 

Andra världskriget när tyskarnas misslyckande i kriget och vetskapen om döds-

lägren i öst var ett faktum, så slutade produktionen av malm och man började 

hjälpa de allierade.80 

Sveriges insats för Finland behandlas även och hur de blev hjälpta med vapen 

och flygplan, men också att drygt 8000 svenska frivilliga sökte sig till Finland 

för att delta i finländarnas kamp mot den sovjetiska angreppsmakten. Finlän-

darnas kamp mot Sovjet räddade landet kvar i frihet. 

Som fördjupning har läroboken en hel sida dedikerad till läkaren S. som flydde 

fram och tillbaka över Europa för att överleva och komma undan tyskarna. Han 

försökte ta sig in i Sverige men där var det stopp och även i Finland. Hans färd 

tog honom till Belgien, Frankrike och sedan till Auschwitz där han dog 1945. 

På två sidor tas Sverige och förintelsen upp och att det från 1941 var lättare för 

judar att ta sig till Sverige, men då var det i regel för sent för de judar som 

fanns ute i Europa då de var instängda av både krig och i läger. Judar från 

Norge och Danmark lyckades dock ta sig över till Sverige och däribland majo-

riteten av Danmarks judar och hälften av Norges. 

Vid krigsslutet for de vita bussarna ner till det krigshärjade Europa och räddade 

drygt 20 000 människor undan förintelse och för att ge dem vård i Sverige.  

Ett avsnitt vigs även åt Raul Wallenberg och hur han räddade judar undan ter-

rorn i Budapest genom att de fick bo i skyddade hus som sågs som den svenska 

statens egendom och att de fick skyddspass. Wallenberg tillfångatogs av sovje-

tiska trupper och dog troligtvis i fängelse81  

 
80 Ivansson, Elisabeth, Tordai Mattias & Sandberg, Robert, Historia 7-9. Fjärde 
upplagan, Stockholm, Liber, 2019, 366ff. 
81 Ivansson, Tordai & Sandberg, Historia 7-9. 369ff. 
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7 Diskussion 

I diskussionen börjar jag med att diskutera mitt resultat med den rådande debat-

ten kring läromedel för respektive årtionde. Därefter kommer jag föra en all-

män diskussion där jag har min frågeställning i fokus och försöker besvara hur 

Sveriges roll i Andra Världskriget skildras i de olika böckerna, samt svara på 

frågan om det skett en förändring över tid.  

 

7.1 Sverige och Andra Världskriget kopplat till läro-

medelsdebatten 

Jag tolkar det som står om Sverige i läroboken från 1960-talet som att det till 

stor del handlar om ”fosterlandet” Sverige. Där nämns de svenska frivilliga 

soldaterna som strider för sitt grannland i öster, Sveriges sårbarhet, ransone-

ringen osv. I boken nämns som sagt ingenting om Sveriges inställning till na-

zisternas dåd mot judarna eller omhändertagandet av de flyktingar som kom till 

Sverige.  

I 1970-talets lärobok tas flera infallsvinklar upp där Sveriges roll finns med. 

Kanske beror detta på att läroboken styrdes efter den rådande läroplanen. Då 

flera olika aspekter av Sveriges roll i Andra Världskriget tas upp skulle det 

kunna vara så som Åström Elmersjö skriver att eleverna fick möjlighet att öva 

på att tänka själva som historiker. Genom att flera olika aspekter tas upp blir 

denna chans större då olika saker kan vägas mot varandra för att ge ett större 

sammanhang.  

I lärboken från 1980-talet tas permittenttrafiken i Sverige upp väldigt kortfattat. 

Det står om de kommunistiska partierna som fanns i Norden vilket stämmer 
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med det som Zander för fram om klasskampen som rådande infallsvinkel. 

Dessutom nämns även samlingsregeringen som fanns i Sverige där alla partier 

utom kommunisterna tilläts vara med på grund av deras styrning från Moskva. 

På detta sätt framkommer det i läroboken från 1980-talet en rädsla för kom-

munismen som fanns i Sverige under 1940-talet då kriget pågick. Vidare fram-

kommer det i läroboken att samlingsregeringen utarbetade en plan för hur livet 

efter kriget skulle bli där barnbidrag och fria skolluncher nämns. På detta vis 

kopplas det som står i läroboken om Sverige under Andra Världskriget till livet 

som kom efter kriget och utvecklingen som skedde från 1940-talets slut och 

framåt. Även detta kan kopplas samman med vad Zander skriver om att histo-

rieämnet skulle fokuseras mer på den moderna historien snarare än att titta 

långt bakåt.  

I läroboken från 1990-talet tas det upp flera olika aspekter på Andra Världskri-

get och kopplingen till Sverige. Det är oklart om lärobokens koppling till Sve-

riges roll i kriget följer den samtida läromedelsutvecklingen där identiteten 

med fokus på moral och värderingar lyfts fram. Dock finns det flera möjliga 

sådana aspekter som skulle kunna stå som grund till ett ställningstagande för 

och emot. Permittenttrafiken är ett givet sådant – var Sverige verkligen neutrala 

då de lät tyska tåg med soldater passera, samt att Sverige sålde järnmalm till 

tysk krigsindustri för att behålla sin neutralitet. Ett annat sådant moraliskt ställ-

ningstagande skulle kunna vara att jämföra flyktingströmmen från både danska 

judar och finska krigsflyktingar med 1990-talets flyktingströmmar från främst 

länderna från Balkan. Med en sådan frågeställning skulle man i skolorna dessu-

tom få med de viktiga frågor som författarna till boken ”…om detta må ni be-

rätta…” avsett, nämligen frågorna om medmänsklighet, demokrati  och männi-

skors lika värde. På så vis skulle historien dessutom kunna kopplas samman till 

samhällskunskapen och den rådande samtiden.  

I läroboken från 2000-talet tas flera olika aspekter upp som har med Sverige 

och Andra Världskriget att göra. Liksom Ammert skriver tas olika historiska 

skeenden upp men kopplas även till nutiden på så vis att det skrivs i läroboken 

att Sverige var neutralt fast ändå inte. På detta sätt visas en komplexitet i läro-
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boken där Sveriges egna neutrala ställningstagande inte tas för given i en nu-

tida kontext. Vidare skriver Ammert om att det ofta är ett kollektiv i läroböck-

erna som beskrivs och i läroboken från 2000-talet stämmer detta då det exem-

pelvis står i läroboken att ”männen” blir inkallade och ”kvinnorna” behövde 

arbeta hårt för att ta hand om familjen. Denna kollektiva benämning är dock 

inte så konstig med tanke på att det nog generellt sett var så det såg ut i Sverige 

då Andra Världskriget pågick, även om det såklart måste funnits undantag. 

Ammert konstaterar även att läroböckerna från 2000-talet är fyllda med in-

formation, bildtexter och beskrivningar av vad som sker och detta är något som 

stämmer ifall jag tittar på hela läroboken. Dock är avsnittet om Sveriges roll i 

Andra Världskriget väldigt begränsad i det stora hela.  

På 2010-talet använde jag två olika läromedel som jag studerade. I båda dessa 

finns det en omfattande beskrivning av hur Sveriges roll vid Andra Världskri-

get såg ut. Liksom Oates och Gavelin Rydman skriver behövs det läromedel 

som underlättar för lärare då det finns ett färdigt material för vad som är tänkt 

att läras ut till eleverna. Läroböckerna jag har studerat är som jag skrivit ovan 

gedigna och det torde vara lätt för en pedagog att ha läromedlet som bred bas 

att stå på för att ge eleverna de nödvändiga kunskaper de ska tillgodogöra sig. 

Vidare skriver Oates att läromedel har den positiva följden att eleverna får en 

likvärdig utbildning då läroböckerna används. Kornhall menar att den svenska 

skolan verkar vara negativt inställda mot att använda sig utav läroböcker men 

de läroböcker jag har studerat är väldigt utförliga och välarbetade. Kanske är 

det så att vissa skolor väljer att satsa på att köpa in dessa läroböcker och trots 

allt har en positiv inställning till användandet av läroböcker medan det kanske 

finns andra skolor som gör andra prioriteringar.  

 

7.2 Förändring i läroböckerna över tid 

Det första som slår mig när jag studerar mitt resultat är att informationen om 

Sveriges roll i Andra Världskriget tycks bli större ju längre från kriget tiden 
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förflyter. På 1960-talet betonas Sveriges neutralitet, permittenttrafiken samt 

förhållandet till grannländerna upp. Beskrivningen blir därmed kortfattad och 

inte så informativ.  

Redan på 1970-talet tas betydligt fler saker upp då även järnmalmen till tyskar-

na, liksom att många män blev inkallade, att kvinnor kunde ingå i försvaret och 

fick ta hand om hemmet, mottagandet av flyktingar samt samlingsregeringen 

tas upp utöver det som finns med i 1960-talets lärobok.  

På 1980-talet ligger ett stort fokus på samlingsregeringen där alla partier utom 

kommunisterna var välkomna och dessutom beskrivs hur planeringen efter 

kriget skulle se ut med exempelvis barnbidrag och skolluncher. Därmed skiljer 

sig läroboken från övriga läroböcker då en stor del handlar om den svenska 

modellen och de ideologier som fanns i Sverige under krigsåren.  

1990-talets lärobok liknar på många vis det som togs upp under 1970-talet då 

det gäller de saker som tas upp om Sverige och Andra Världskriget. Något nytt 

tas upp är ransoneringskupongerna och Sveriges ekonomiska och materiella 

stöd till Finland vilket inte nämnts i någon tidigare lärobok.  

På 2000-talet belyses tyskarnas press mot Sverige både vad gäller trupp- och 

malmtransporter. Olika dimensioner av Sveriges neutralitet tas därmed upp i 

läroboken. En ny aspekt som belyses är även de många män som förolyckas på 

handelsfartyg ute till havs. Därmed tas det upp nya saker i 2000-talets lärobok 

som inte tidigare fått komma fram.  

I lärobok 1 från 2010-talet tas det upp att Sverige har pressat läge och att landet 

inte hade något riktigt försvar vid en eventuellt anfall, en djupare förklaring till 

järnmalmens viktiga betydelse förklaras genom att Norges isfria hamnar till-

hörde Tyskland. Permittenttrafiken tas upp men med siffror för att få läsaren att 

förstå omfattningen av de soldater som transporterades. Även det faktum att 

antalet inkallade män redogörs för bidrar ytterligare till läsarens förståelse. 

Dessutom redogörs det för första gången i läroböckerna om Raul Wallenbergs 

gärningar för judarna, samt Folke Bernadottes insatser med de Vita Bussarna 

vilket även antalet räddade människor redogörs med hjälp av siffror. I lärobok 

2 från 2010-talet redogörs inte lika mycket i siffror som lärobok 1. Något som 
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är nytt i lärobok 2 är den mörkläggning som skedde i svenska hem för att und-

vika att bombplan skulle se husen. En djupare förklaring till ransoneringsku-

pongernas betydelse ges då det i läroboken konstateras att den svenska befolk-

ning undkom svält under krigsåren. Stort fokus ligger i boken på Sveriges sam-

arbete med tyskarna. Betalningen för de tjänster Sverige gjorde för Tyskland 

betalades ibland med guld och det belyses att detta guld kan ha kommit från 

förintelsens offer. Judarnas möjligheter att fly till Sverige tas upp och deras 

instängdhet i Europa redovisas. Dessutom finns en fördjupande avsnitt i boken 

där en judisk läkare försökte fly in i Sverige men nekades på grund av sin relig-

ion, och berättelsen avslutas med att han dör i Auschwitz. Liksom i lärobok 1 

tas både Raul Wallenbergs gärningar och de Vita Bussarna upp. I de båda 

böckerna från 2010-talet har eleverna stora möjligheter att själva kunna disku-

tera, argumentera och ta ställning till Sveriges agerande under kriget. Flera 

olika moraliska och etiska dilemman kommer fram och detta bidrar sannolikt 

till djupare förståelse.  

Skillnaderna mellan 1960-talets lärobok till de båda böckerna från 2010-talet är 

enorma. Frågan är om det är läromedelsdebatten som bidragit till dessa skillna-

der, eller om det är skolverkets kursplaner som bidragit till läromedlens enorma 

utveckling. Det faktum att läromedlen sedan 1991 inte längre granskas av sta-

ten bidrar tydligt med att omfattningen eller kvaliteten på läromedlen försämras. 

Tvärtom kanske då den fria marknaden göra att utgivarna verkligen anstränger 

sig för att göra så bra och informativa läromedel som möjligt.  

Den mer djupgående beskrivningen av den svenska migrationspolitiken under 

Andra Världskriget borde rent hypotetiskt göra att eleverna kan lära sig av 

misstagen som Sverige gjorde då och kanske få en humanare syn på människor 

som är på flykt idag, och därmed koppla samman historia med nutiden och lära 

sig av historiska misstag. 
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7.3 Framtida forskning 

En framtida forskningsansats skulle kunna vara att studera läroböcker från 

samma decennium men från olika förlag för att se om fokus läggs på olika sa-

ker beroende på vilket förlag de ges ut av. Detta hade varit intressant då läro-

planerna förändrats över tid och olika kunskapskrav gällt.  

En möjlig ingång till forskning skulle även kunna vara att jämföra högstadiets 

läroböcker med gymnasiets för att se om det finns en progression i Sveriges 

skildrande av Andra Världskriget. 

En annan forskningsansats kan vara att även granska de digitala läromedel som 

finns att tillgå. I denna uppsats har dessa helt utelämnats, men då digitali-

seringen blir allt mer framträdande i svenska skolor skulle en jämförelse mel-

lan digitala och traditionella läromedel vara intressant.  
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8 Slutsats 

Frågeställningen till uppsatsen var: Hur skildras Sveriges roll i Andra världs-

kriget i svenska läroböcker för högstadiet? och Har det skett någon förändring 

över hur Sverige skildras i Andra världskriget över tid? 

Utifrån mitt resultat har jag sett att läroböckernas inriktning på Sverige och 

Andra Världskriget förändrats över tid. Böckerna har blivit mer gedigna med 

både fakta, moraliska och etiska aspekter. Författarna till läroböckerna ger allt 

mer förklaringar till den fakta som finns med ju senare böckerna getts ut.  

Slutsatsen i min uppsats blir den att det Sveriges roll i Andra världskriget besk-

rivs väldigt vagt i de äldre böckerna för att sedan beskrivas allt mer ingående, 

både vad gällde hemmafronten och Sveriges förhållande till både Tyskland och 

judiska flyktingar. 
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9 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att studera hur Sveriges roll under Andra världskriget 

beskrevs i läroböcker i historia mellan 1964 och 2019. 

1. Hur skildras Sveriges roll i Andra världskriget i svenska läroböcker 

för högstadiet? 

2. Har det skett någon förändring över hur Sverige skildras i Andra 

världskriget över tid? 

I denna uppsats har sju stycken läroböcker från år 1964 – 2019 studerats, och 

dessa har införskaffats från olika håll både som lån från en högstadieskola, 

samt som fjärrlån via det lokala biblioteket. 

Uppsatsen skrevs med hjälp av en kvalitativ textanalys och tack vare den har 

ett resultat kunnat tas fram i hur Sveriges roll i Andra Världskriget såg ut och 

om Sveriges skildring har förändrats över tid. 

Det som har studerats är vad som skrivits om Sverige under Andra Världskriget 

i högstadiets läroböcker och hur Sverige skildras förändrats över tid. 

Resultatet i uppsatsen visade att i de tidigare böckerna framhåller Sveriges roll 

som neutralt till att i de yngre böckerna ha hela kapitel om Sverige under 

Andra Världskriget. 

Det som också är skillnaden mellan de yngre och äldre läromedlen är att de 

äldre läromedlen fokuserar mer på fakta kring historiska skeenden än varför 

och vilken påverkan dessa skeenden hade. I läroböckerna från 2010-talet så 

finns det vidare beskrivningar av det som sker och Sveriges del i Andra 

Världskriget blir mer framträdande. Det förklaras att Sverige inte är riktigt ne-

utralt eftersom man från Sveriges sida väljer att släppa genom tyska trupper 

och transporterar järnmalm tillbaka till Tyskland. Det finns olika infallsvinklar 

i den nyaste boken från 2019 som hjälper till att förstå varför man i Sverige 

handlade som man gjorde. 
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