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Abstract 

This essay investigates how the chapters of the interwar and the Second World War have 

changed in the high school history textbooks during the period from 1944 to 2008. In the 

study eleven history textbooks have been studied, most quantitatively but also qualitatively. 

For example the number of pages and rows devoted to different subjects and countries are 

compared in the books over time. The result of the study shows that there are some big 

changes over time but in most sections there are also big differences between the books, 

which make it harder to draw general conclusions. There are a lot more names, pictures and 

dates in the newer books compared to the older ones, although the number of different 

names is about the same in all the books. As for how much of the textbooks which are about 

the interwar and the Second World War there has been a little but discernible increase in 

the newer books compared with the older ones. As for the Scandinavian and Swedish history 

there have been almost no changes over time in the chapter of the interwar period, but a 

distinct increase of both areas in the chapter of the Second World War, in the books from 

the 21th century. The disposition of the interwar period has also changed a little. The new 

books write more about the great economic crisis, and less about the democracies. In the 

case of the democracies the newer books write less about the developments in Great Britain 

and France, but more about that in USA. When it comes to the dictatorships there are no 

general changes percentage but the newest books write more rows about the dictatorships. 

The newer books write more about Germany than the older, especially the two newest ones. 

In the space devoted to Soviet Union and Spain there are no clear changes over time while 

the space devoted to Italy and Turkey in the books has decreased with time. In the oldest 

books there was quite some space devoted to Japan then it decreased in some books but 

then increased and more is written about Japan in the newest books. As for China the newer 

books write less about the development in the country during interwar period than the older 

books. The two genocides, the Holocaust and the communists genocide, have quantitatively 

been given more space and have asserted themselves in the books headlines and been given 

own sections in the newest books. The number of pictures of the genocides has also 

increased, especially in the books of the 21th century.  
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1. Inledning 
Att läroböcker spelar en viktig roll för undervisningen i historia kan nog de flesta skriva under 

på. Även om läroboken på senare tid fått allt större konkurrens av andra hjälpmedel för 

utlärning och dess status kanske inte längre är lika självklar som den tidigare varit, är den 

fortfarande en stor och viktig stöttepelare för de flesta lärare när det gäller undervisningen i 

historia. Det är därför intressant att följa utvecklingen av ett avsnitt i historieläroböckerna 

över tid, för att se hur innehåll och disposition förändrats. Avsnittet som skall studeras i 

denna uppsats är mellankrigstiden och andra världskriget. Många elever tycker att just 

undervisningen om andra världskriget är bland det mest intressanta i historieundervisningen 

och jag kan bara hålla med. Jag skall studera skillnader i disposition och innehåll i avsnitten 

om mellankrigstiden och andra världskriget och försöka att fundera kring varför en del saker 

i framställningen förändras medan andra förblir relativt oförändrade.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att se om och hur gymnasiehistorieläroböckernas 

framställning av mellankrigstiden och andra världskriget har utvecklats och förändrats från 

tiden efter andra världskriget till idag. Undersökningen kommer att göras med hjälp av elva 

böcker utgivna 1944 – 2008. Varför är detta intressant då? Jo, det är intressant dels för att 

det inom skolan skett stora förändringar de senaste 60 åren inom alla möjliga områden och 

det är intressant att se om läroböckerna ”hängt med” i denna utveckling och i så fall på vilket 

sätt. Det är också intressant att se vilka förändringar som skett specifikt inom dessa avsnitt i 

böckerna, för att se om uppfattningen om kriget och mellankrigstiden eller delar av det 

förändrats på något sätt i takt med att man fått distans till det inträffade och sett vilka 

följder det hela ledde till. Hur skiljer sig t.ex. framställningen åt i en bok från 2008 jämfört 

med en från 1944 eller 1954 och varför skiljer de sig åt? Detta är intressanta frågor att 

fundera över och jag hoppas kunna hitta en del svar i min undersökning. De frågeställningar 

som jag utgått ifrån i min undersökning är följande:  

1. Hur stor del av innehållet i böckerna behandlar mellankrigstiden?  

2. Hur stor del av innehållet i böckerna behandlar andra världskriget?  

3. Hur många bilder finns det och hur stort utrymme upptar de?  

4. Hur många exakta datum innehåller böckerna?  

5. Hur många personnamn innehåller böckerna?  

6. Hur stor del av avsnittet om mellankrigstiden och andra världskriget handlar om 

Norden och Sverige?  

7. Hur är mellankrigstiden disponerad? / Vilka länder och händelser fokuseras det på?  

8. Hur mycket står det om Förintelsen respektive kommunisternas terror?   

9. Under vilka rubriker står det om Förintelsen respektive kommunisternas terror? / I 

vilket kapitel står det mest om respektive folkmord?  

10. Vilka begrepp används i böckernas texter om kommunisternas folkmord?  

11. Vilka begrepp används i böckernas texter om Förintelsen? 
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1.3 Avgränsningar och urval 

När det gäller vilka böcker jag har valt att studera och basera min undersökning på har jag till 

stor del fått använda mig av de läroböcker som jag ”fått tag i”. Det är inte lätt att få tag i 

varken äldre eller nyare läroböcker, men efter mycket slit är jag ändå nöjd med de böcker jag 

”fått tag i” och som ligger till grund för min studie. Den äldsta boken jag kommer att studera 

är från 1944 och den yngsta är från 2008. Boken från 1944 behandlar dock bara tiden fram 

till att kriget börjar. Nästa bok i studien är från 1954 och det är faktiskt den första 

gymnasielärobok i allmän historia som behandlar andra världskriget. Jag hade naturligtvis 

önskat att hitta en bok som låg närmare kriget i tid, eftersom skillnaderna i framställningen 

av kriget på grund av tidsavståndet då kanske hade blivit ännu intressantare, men det visade 

sig faktiskt att det inte gavs ut några böcker under denna tid. Detta beror kanske på att det 

var ett känsligt läge att ge ut en bok direkt efter kriget, eller att det var så mycket arbete 

som behövde göras för att få med kriget i läroböckerna och att själva arbetet således tog 

lång tid. Göran Andolf konstaterar också att utgivningen av läroböcker går i perioder. 

Perioder med mycket utgivning varvas med perioder då en lärobok helt dominerar. Under 

åren från 1933 fram till 1954 fanns i princip bara en historielärobok i allmän historia för 

gymnasiet att välja på. Från 1933 var det en utgiven av Falk-Jacobson, och från 1941 en 

utgiven av Jacobson-Söderlund, som var ersättare till den förra.1 Boken från 1954 var den 

första nyskrivna läroboken i historia för gymnasiet på mycket länge, den blev också mycket 

populär på marknaden. 

Ett mål med min undersökning var att hitta böcker som täckte hela perioden från krigets slut 

till och med idag. Det lyckades jag med. Dessutom är böckerna uppdelade två och två, så att 

de tillsammans representerar en viss tidsperiod. Detta för att undvika att ”specialfall” leder 

undersökningen och dess resultat i fel riktning. 

1.4 Källmaterial 

Det källmaterial jag använder mig av i min undersökning är främst läroböcker utgivna under 

olika tidpunkter från krigets slut till och med idag, totalt elva stycken.  Följande böcker ingår i 

min studie: 

1944 – Allmän historia för gymnasiet – Jacobson, Söderlund 

1954 – Allmän historia för gymnasiet – Bäcklin, Holmberg, Lendin, Valentin  

1956 – Allmän historia för gymnasiet – Seth, Söderlund 

1967 – Historiens huvudlinjer 2B – Brolin, Dannert, Holmberg 

1968 – Historia för gymnasiet del 2A:2 – Bäcklin, Carlsson, Lendin, Valentin 

1979 – Grepp om historien 2 – Häger  

1983 – Alla tiders historia – Bergström, Löwgren, Almgren 

1994 – Människans vägar 2 – Ekonen, Kulju, Matsinen, Kustannusosakeyhtiö (översatt av Y. 
Andersson) 

                                                           
1
 Andolf, Göran 
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1997 – Människan genom tiderna – Skrutkowska, Stattin, Westin, Norman 

2007 – Perspektiv på historien A – Nyström, Nyström 

2008 – Alla tiders historia A – Almgren, Bergström, Löwgren (3:e upplagan) 

 

Denna lista på läroböcker är intressant på många sätt. Bland annat skall det bli intressant att 

se hur böcker med samma författare har förändrats över tid, t.ex. att jämföra Alla tiders 

historia med utgivningsår 1983 och 2008, det borde ha hänt en hel del på 25 år! Ytterligare 

har vi Bäcklin, Lendin och Valentin som gett ut två böcker med olika titlar 1954 och 1968. De 

har dock haft ytterligare en medförfattare till respektive bok.   

Det har hänt en hel del med läroböckerna i historia under den tid som min undersökning 

omfattar. Böckerna från 1944, 1954 och 1956 innehåller t.ex. bara så kallad allmän historia, 

dvs. ingen svensk eller nordisk historia. Böckerna från och med 1967 och framåt innehåller 

dock alla både allmän och svensk/nordisk historia. 

Böckerna från 1967, 1968, 1979 och 1994 består av två eller fler delar: i och för sig består 

böckerna från 2007 och 2008 också av två delar, A och B. Men hela det historiska förloppet 

gås igenom i A-boken. I böckerna från 1967, 1968, 1979 och 1994 är det historiska förloppet 

uppdelat på flera böcker.  

Boken från 1967 består av två delar; Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan 1 

och Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan 2. 

Boken från 1968 består av två delar; Historia för gymnasiet. D. 1, Allmän och nordisk historia 

1000-1789 och Historia för gymnasiet. D. 2, Allmän och nordisk historia 1789 till nuvarande 

tid. 

Boken från 1979 består av tre delar; Grepp om historien. D. 1, Medeltiden till och med 

upplysningstiden, Grepp om historien. D. 2, Franska revolutionen t.o.m. andra världskriget 

och Grepp om historien. D. 3, Tiden efter 1945 samt exempel på tematiska studier. 

Boken från 1994 består av två delar: Människans vägar. 1, Från folkvandringstiden till 

industrialismen och Människans vägar. 2, Sverige från 1809 och allmän historia från 

imperialismen till våra dagar.  

Historieundervisningen i skolan har alltid bestått av tre avsnitt: antiken, medeltiden och nya 

tiden. I böckerna från 1944, 1954 och 1956 ägnas 91, 79 respektive 89 sidor åt tiden före 

medeltiden. I böckerna från 1967, 1968, 1979 samt 1994 saknas den delen helt och den 

historiska skildringen börjar med medeltiden. I böckerna från 1983, 1997, 2007 och 2008 har 

dock avsnittet om antiken och forntiden kommit tillbaka i böckerna med respektive 56, 40, 

43 och 41 sidor.  
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2. Litteraturbakgrund/Forskningsläge 

2.1 Gymnasieskolans utveckling på 1900-talet 

1905 års läroverksreform innebar en delning av läroverket, alltså motsvarande gymnasiet, i 

en högre del med inriktning på vidare studier och en lägre (latinfri) del som riktade in sig på 

allmän medborgerlig fostran och gymnasiet blev treårigt eller fyraårigt. Därmed hade man 

skapat två parallella skolformer, realskola och folkskola, som alltså till viss del löpte parallellt 

med varandra. För både real- och latinlinjen blev man dock kvar vid de gamla encyklopediska 

bildningsmålen och man läste många ämnen varje år. I 1928 års läroverksstadga minskades 

antalet ämnen som skulle läsas och valmöjligheterna blev fler. Nu öppnades också de statliga 

läroverken för flickor.2  

1953 genomfördes en ny gymnasiereform och en tredje gymnasielinje skapades. Tidigare 

fanns alltså latinlinjen och reallinjen och nu tillkom den allmänna linjen. 1962 fattade 

riksdagen beslut om en obligatorisk 9-årig grundskola, vilken var fullt genomförd ca 10 år 

senare. 1968 togs sedan ett beslut om en integrerad gymnasieskola, med både praktiska och 

teoretiska linjer. Samtidigt avskaffades studentexamen med dess skriftliga och muntliga 

prov, istället infördes centrala prov och en gymnasieinspektion. Det blev också fastställt att 

skolan skulle ha en neutral inställning i religiösa frågor och därmed att t.ex. 

religionsundervisningen skulle bedrivas objektivt från och med nu. 1971 sammanfördes 

gymnasiet, fackskolorna och yrkesskolorna till en enhetlig gymnasieskola. Det svenska 

skolväsendet hade nu en mycket enhetlig uppbyggnad.3 

1970 kom en ny läroplan för gymnasiet, Lgy 70. Men det var fortfarande inte riktigt en skola 

för alla. Även om lite drygt 75 % av den aktuella årskullen började gymnasiet 1972/73 så 

avbröt ca ¼ studierna inom två år. Men utvecklingen under de nästkommande 20 åren ledde 

fram till att man på 1990-talet utan tvekan kan tala om en skola för alla, eftersom i princip 

alla då valde att fortsätta studera vid gymnasiet.4 

1994 kom så nästa ”nya” gymnasieskola som byggde på Lpf 94. Gymnasielinjerna försvann 

och ersattes av 16 nationella program. Alla program gjordes treåriga och kursplanerna skulle 

bara innehålla mål och riktlinjer. Ett antal ämnen är obligatoriska på alla linjer, så kallade 

kärnämnen, medan andra är så kallade karaktärsämnen eller valbara ämnen.5  

2007 tillsattes en ny gymnasieutredning och en ny gymnasieskola kommer att bli verklighet 

2011. 

2.2 Gymnasieämnet historias utveckling 

1807 blev historia ett eget ämne på gymnasiet. Vid 1820 års skolordning lades huvudvikten 

vid de äldre epokerna och den svenska historien och det handlade mest om att lära sig 
                                                           
2
 Marklund, Sixten, 1980 s. 27ff 

3
 Richardsson, Gunnar, 1990 s. 67ff 

4
 Richardson, Gunnar, 1990 s. 115 

5
 Långström, Sture, 1997 s. 70-71 



5 
 

rabbla namn och fakta. Nästan alla elever på läroverken skulle bli präster eller ämbetsmän. 

Vid läroverksreformen 1905 bestämdes det dock att huvuddelen av historieundervisningen 

skulle behandla den nya tiden.6 

Svensk och allmän historia lästes länge var för sig och under 1800-talet var det solklart att 

större delen av historieundervisningen skulle koncentreras till den svenska och till viss del 

den nordiska historien, som sammanfogades med den svenska på 1870-talet. Historieämnets 

huvudsakliga uppgift under samma period var att skapa fosterlandskärlek. Detta förhållande 

ändrades dock så småningom, framförallt efter första världskriget. Då tog den allmänna 

historien över och därefter har dess dominans i princip bara ökat. Tanken om att 

sammanföra den svenska och allmänna historien i en gemensam bok hade diskuterats under 

lång tid, men de slogs först ihop på 1960-talet.7 

Historieämnet har under olika tider varit sammanslaget med andra ämnen. Under hela 1800-

talet hängde det ihop med både geografi och samhällslära men 1905 blev geografi ett 

självständigt ämne. 1928 fick historieämnet namnet ”historia med samhällslära” och hette så 

tills samhällsläran 1960 försvann från historieämnet. Sedan dess har ämnet endast innefattat 

just historia.8  

I dagens gymnasieskola är historia bara ett karaktärsämne. Det betyder att inte alla elever på 

gymnasiet läser historia. Endast de elever som går på de naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga eller estetiska programmen läser historia som obligatoriskt ämne. 

Dessutom har antalet timmar för ämnet minskat, speciellt under 1990-talet. Detta betyder 

att ämnets ställning har försvagats på gymnasiet. 

Debatten om historieundervisningen och dess mål och metoder tog fart någon gång under 

mitten av 1800-talet. Intensiteten i debatten har sedan dess gått i vågor. 1868 gav 

Kommissionen för behandling av åtskilliga till undervisningen i Historia och Geografi inom 

Elementarläroverken hörande frågor ut ett betänkande, en slags metodiska anvisningar till 

undervisningen i historia och vilka krav som måste ställas på läroböckerna. Fäderneslandet 

och den nordiska aspekten på undervisningen var där starkt markerad.9 

Det huvudsakliga målet för undervisningen i historia var under 1800-talet, inspirerat av de 

romantiska tankegångarna, att befästa fosterlandskärleken, samtidigt som moralisk 

uppfostran också ansågs mycket viktig. Betoningen på fosterlandskärleken var kraftigast 

åren innan sekelskiftet. En bit in på 1900-talet gick huvudsyftet med historieundervisningen 

mer ut på att orientera eleverna i det moderna samhället och att de skulle förstå sin egen tid 

även om det med nationalkänsla hängde med rätt länge. Tonvikten kom också alltmer att 

läggas på kunskap, orientering, kritik, objektivitet och tolerans. Utvecklingen har sedan gått 

                                                           
6
 Långström, Sture, 1997 s. 65ff 

7
 Ander, Gunnar, 1972 

8
 Andolf, Göran, 1972 

9
 Ander, Gunnar, 1966, s. 14 
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åt att mer tonvikt läggs på världsperspektiv, källkritik och fortsatt stort fokus på objektivitet 

och saklighet.10 

2.3 Vilken funktion fyller läroboken? 

Läroboken har länge varit mycket central för undervisningen i skolan, framförallt i 

historieämnet. Göran Ander konstaterar att lärarens främsta hjälpmedel i undervisningen är 

läroboken och att lärobokstexten alltid måste utgöra ryggraden i undervisningen. Att 

undervisa utan lärobok anser han vara både svårt, oekonomiskt och ofruktbart.11 

Staffan Selander menar att läroboken är en del i vad han kallar ett informationsbärande 

system, som består av flera komponenter bland annat vetenskap och politiska värderingar, 

tekniska och ekonomiska förutsättningar, läroplaner och kursplaner och själva 

undervisningen i klassrummet. Han konstaterar att de andra delarna i systemet har 

förändrats mycket under den senaste tiden medan lärobokens roll i princip förblivit 

densamma. ”Läroboken är ett hjälpmedel för att presentera ett ämne, och blir samtidigt 

grunden för hur undervisningen ska uppfattas, vad utbildningen skall handla om”. 12 

Sture Långström konstaterar att studier från olika länder visar att läroboken är det 

hjälpmedel som påverkar, strukturerar och styr undervisningen mest. Dessutom konstaterar 

han att skolverkets generaldirektör Ulf P Lundgren i en studie från 1982 fann att 88 % av 

lärarna ofta använde sig av läroboken i planeringen medan bara 25 % ofta använde sig av 

läroplanen. Ulf P Lundgren sa dessutom vid en idékonferens om läromedel 1993 att ”om vi 

inte kan ändra läromedlen så ändrar vi inte skolan”. Detta uttalande bekräftar läroböckernas 

starka ställning i skolan. Skolarbetet styrs fortfarande i stor utsträckning av prov och 

läroböcker. Detta beror på att prov för många lärare fortfarande är det viktigaste 

betygsunderlaget och att lärarna själva har utbildats med läroböcker som främsta 

hjälpmedel.13 

I Lgy 70 står följande: ”Det måste vara en grundläggande uppgift för undervisningen att hos 

eleverna söka inprägla ett skelett av fakta. Härvidlag är läroboken det oumbärliga 

hjälpmedlet, som rätt använt innehåller det nödvändiga stoffet och bringar stadga och 

ordning”.14  

Mia Löwengart konstaterar i Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel i 

historia att forskning visat att läromedlen har en styrande funktion på undervisningen när 

det gäller vilket innehåll som ska behandlas och att denna ställning kanske till och med 

stärkts under de senaste årens målstyrning. Hon konstaterar att läroboken påverkar både 

ämnets struktur och dess innehåll och att lärarna i stor grad förlitar sig på läroboken. 

Dessutom utformar förlagen läroböckerna efter lärarnas rådande uppfattning om 

                                                           
10

 Ander, Gunnar, 1966, s. 15ff 
11

 Ander, Gunnar 1966, s. 99 
12

 Selander, Staffan, 1988, s. 21-22 
13

 Långström, Sture, 1997 s. 17ff 
14

 Lgy 70, s 190 
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historieämnet och efter styrdokumenten. Innehållet i läroböckerna påverkas alltså i hög grad 

av lärarnas undervisningstradition.15 

På senare år har utvecklingen gått snabbt framåt inom tekniken och alternativa pedagogiska 

sätt att grunda sin undervisning på kommer fram allt mer. Ett sådant alternativ kan till 

exempel vara att utgå från datorn i undervisningen och lägga upp det material man vill att 

eleverna skall tillägna sig på en speciell hemsida och sedan bygga undervisningen därifrån. 

Läroboken spelar dock fortfarande en mycket stor roll för undervisningen i de allra flesta 

klassrummen. Ett flertal studier visar alltså att lärare i mångt och mycket utgår från 

läroböckerna när de planerar och genomför sin undervisning.  

2.4 Forskningsläge/Läroboksutveckling 

Länge var det riktigt dåligt ställt med forskning kring läroböcker och endast enstaka inslag 

fanns, men efter andra världskriget har det skett en positiv utveckling inom området även 

om forskningen fortfarande är relativt begränsad. 

Herbert Tingsten har i sin undersökning Gud och fosterlandet: Studier i hundra års 

skolpropaganda från 1969, undersökt skolböcker i historia, geografi, kristendomskunskap 

och sång från Frankrike, Italien, Tyskland, USA, Österrike och Sverige. Han konstaterar att 

under 1800-talets införande av enhetligt och obligatoriskt skolväsen blev skolorna och 

därmed skolböckerna ett medel för de härskande regimerna att trygga sin ställning genom 

att likrikta, ena och behärska folken. Han visar hur skolbokspropagandan skiftat med olika 

regimer och hur nationalismen, som den vanligaste typen av propaganda, gjort sig gällande i 

läroböckerna. Undersökningen behandlar böcker från 1850-1950. Han konstaterar att förr 

var det självklart att historieundervisningen skulle fostra till patriotism i alla stater. Överallt 

ansågs den egna nationen överlägsen och att och dö för sitt land ansågs mycket ärofyllt. 

Fosterlandskärleken, nationalkänslan och patriotismen skildras i skolböckerna som något 

ofrånkomligt och naturligt. Dessutom var det länge så i Sverige att ett av undervisningens 

mål var att göra eleverna trogna den lutherska tron. Skapelseberättelsen återgavs t.ex. 

fortfarande runt 1860 i flera historieböcker som historiskt bevis. Länge var historien alltså 

vägen både till fosterlandet och till Gud. Tanken att Gud styr världen till det bästa var vida 

spridd, men Tingsten konstaterar att situationen har förändrats och att hänvisningarna till 

gudomligt ingripande försvann kring sekelskiftet. Efter första världskriget började man också 

rensa ut nationalistiskt färgade felaktigheter och propaganda ur skolböckerna runt om i 

Europa och i många länder tillsattes en skolboksrevision. Objektiviteten har sedan dess blivit 

större och skolornas styrdokument innehåller inte längre fraser om att 

historieundervisningen skall stärka kärleken till fosterlandet och liknande uttryck. Tingsten 

konstaterar att i skolböckerna mot slutet av undersökningen är propagandan i princip helt 

borta.16 
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Göran Andolf var i sin doktorsavhandling Historien på gymnasiet: Undervisning och 

läroböcker 1820-1965, från 1972, kritisk till den forskning som dittills bedrivits inom 

läroboksområdet eftersom han ansåg att den varit osystematiskt genomförd och grundat sig 

på forskarens egna intryck och citat tagna ur sina sammanhang. Han genomför istället en 

mer systematisk undersökning av historieläroböckerna i gymnasiet som till stora delar 

bygger på kvantitativ innehållsanalys. Han anser att det tillvägagångssättet ger mer exakta 

uppgifter, vilket underlättar jämförelser mellan läroböcker och förändringar kan då lättare 

urskiljas. Han undersöker bl.a. urvalet i historieböckerna, hur stoffet arrangeras 

(dispositionen) och behandlas samt hur forskningen påverkar framställningen av böckerna. 

Andolf inleder sin avhandling med att ge en bra insyn i hur debatten kring historieämnet, 

dess läroböcker och undervisningen utvecklats under åren 1820-1965. Han tar upp många 

åsikter som lagts fram och visar vilka som slagit igenom och vilka som fått ge vika.17 

Ytterligare en klassisk text i ämnet läroboksanalys är Staffan Selanders Lärobokskunskap, 

från 1988. Selander presenterar en modell för pedagogisk textanalys av läromedel. Han 

analyserar läroböcker i historia från 1841-1985 och konstaterar att han tycker ”dagens” 

historieböcker, framförallt efter 1950-talet, är mer pedagogiska än de tidigare men att de är 

alldeles för torra och tråkiga och han önskar att innehållet i historieläroböckerna kunde vara 

mer medryckande och mer som en berättelse. Vidare konstaterar han att det då hade blivit 

problem med stoffträngseln. Men han tycker att det inte är något problem och att det borde 

vara upp till läraren att tillsammans med eleverna välja material och vilka områden som skall 

specialstuderas. Selander menar att framställningen av läroboken i hög grad är förankrad i 

en så kallad lärobokstradition och att det som påverkar läroböckernas utformning i första 

hand är hur tidigare läroböcker utformats, vilken teknik som finns att tillgå och utvecklingen 

inom t.ex. layout, men att även läroplaner och andra anvisningar påverkar läroböckernas 

utformning. Han konstaterar bland annat att även om nytt stoff kommer in efter hand så 

kvarstår en grundläggande struktur länge. Han anser att man skall betrakta både läroplaner 

och läroböcker som uttryck för gällande värderingar av kunskap och moral. Selander hävdar 

att det är ett problem att vi i princip bara lär oss om historien och menar att vi lär oss för lite 

av historien. Han menar att vi förutom att lära oss fakta och detaljer behöver lägga mer 

betoning på sammanhang, jämförelser och förklaringar för att bättre lära oss av historien 

och han önskar att läroböckerna kunde ge en bättre strukturerande ram för att sortera fakta 

och sammanhang. Han konstaterar att det idag krävs oerhört mycket av läraren för att skapa 

en meningsfull helhet av myllret av detaljer som läroböckerna presenterar och att innehållet 

i läroböckerna har blivit bredare, mer objektivt och att värderingar har skalats bort, men att 

framställningssättet också har blivit mindre engagerande.18 

I Sture Långströms historiedidaktiska avhandling Författarröst och lärobokstradition från 

1997 görs både en författarundersökning genom ett antal intervjuer och en 

läroboksundersökning. Långström konstaterar att tesen han ställde upp om att läroböckerna 
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har förändrats mycket under de senaste femtio åren delvis var fel. Det layoutmässiga har 

visserligen genomgått stora förändringar men till innehåll och upplägg har endast små 

didaktiska förändringar ägt rum. Långström menar att det som påverkar läroböckernas 

utformning i första hand är statlig styrning (läroplaner och granskningskommittéer), 

kommersiella villkor, historieläroboksförfattandets tradition, och upplevelser från 

författarens egna liv, det som Långström kallar författarrösten. Han menar att dessa villkor 

gjort att historieläroböckerna inte förändrats mer till innehåll och form under den 

undersökta perioden, fastän elevgrupperna som de skrivit för har förändrats radikalt. Han 

menar att statens granskning av läroböcker förmodligen har lett till att 

läromedelsstandarden blivit jämnare och att framställningen av känsliga avsnitt blivit 

mångsidigare. En indirekt effekt av granskningen anser han också kan vara att författarna 

blivit mer försiktiga och böckerna således tråkigare och intetsägande. Han konstaterar att de 

enskilda inslagen av författarrösten inte var så lätta att belägga som han förväntade sig och 

detta tror han till viss del beror på att de ramar och den traditionen som författarna skrivit 

inom begränsat rösternas möjlighet att göra sig hörda.19  

2.5 Hur har läroboken utvecklats över tid?  

Lärobokens grundläggande utveckling i västerländsk tradition kan framförallt relateras till två 

perioder. Den första omfattar 1500- och 1600-talet, då de grundläggande strukturerna 

utvecklades. Trycktekniken utvecklades då och undervisningen antog samtidigt en relativt 

fast form. Den andra perioden omfattar 1800- och 1900-talet då den moderna läroboken 

(anpassad efter olika ämnen och årskurser) utvecklades och blev det grundläggande 

redskapet när den nationellt organiserade undervisningen infördes med nationella 

utbildningssystem.20  

I de flesta undersökningar och avhandlingar som jag läst rörande läroböckernas utveckling 

kommer forskarna fram till att det finns en viss tradition inom läroboksutgivningen och att 

läroboksutgivningen i mångt och mycket handlar om en reproduktion av gamla läroböcker. 

Det har alltså, enligt dem, inte skett så stora förändringar med läroböckerna som man 

kanske kunde tro eller kanske till och med hade önskat! Men en viss förändring har ändå 

skett, så vad har förändrats i historieböckernas värld?  

Det har skett en markant förändring i vem som producerar läroböckerna. Under senare 

hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det i första hand aktiva forskare som 

skrev läroböcker för skolorna. Men efter andra världskriget har utvecklingen gått åt att det i 

oftare är pedagoger (folk med lärarutbildning och lärarerfarenhet) än forskare, som skriver 

läroböckerna. Det har med tiden också blivit allt vanligare att läroböckerna har flera 

författare. Dock är författandet fortfarande helt dominerat av män. Långström konstaterar 

att de böcker som skrivs av forskare i större grad knyter an till den senaste forskningen och 

dessutom oftare presenterar ett mångsidigt, problemorienterat sätt att se på historien och 
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diskuterar historieskrivningens problem, medan pedagogerna i högre grad anpassar sina 

böcker till en vardaglig skoltradition. Pedagogernas böcker har sålt bättre och detta har 

bidragit till att stärka lärobokstraditionen och därmed historieämnets så kallade 

”eftersläpning” gentemot historieforskningen. Att författarna haft ekonomiska intressen i att 

boken ska sälja bra och att lärare inte gärna byter lärobok har alltså bidragit till att 

historielärobokstraditionen stärkts och att böckerna i grunden inte förändrats så mycket.2122 

Länge var historieläroböckerna uppdelade i en svensk och en allmän bok även om den 

nordiska historien sammanfogades med den svenska på 1870-talet. De båda böckerna slogs 

dock ihop till en gemensam bok på 1960-talet.23 Sture Långström tycker att det är 

förvånande lite svensk historieundervisning i skolan idag och menar att den svenska 

historien av eleverna då kan uppfattas som mindre viktig. 

På 1800-talet handlade historieläroböckerna mycket om krig och kungar. Det var alltså den 

politiska historien som var i fokus. Men efter en hektisk debatt mot slutet av 1800-talet om 

historieundervisningens innehåll, där flera parter krävde mer fokus på de kulturella, sociala 

och ekonomiska aspekterna av historien, så minskade fokus på den politiska historien och 

socialt och kulturellt stoff fick kraftigt ökad andel i början av 1900-talet. Selander skriver att 

relationen mellan utrymmet för beskrivningar av krigiska förlopp under perioden 1870-1930 

varierar mellan 57 och 78 % i läroböckerna, medan variationen under perioden 1945-1981 

ligger mellan 23 och 59 %.24  

Gud spelade, som Tingsten ovan konstaterat, en stor roll i de tidigare läroböckerna i historia, 

men mot sekelskiftet skedde en kraftig nedtoning av den gudomliga betydelsen för 

människornas framsteg och den försvann så småningom helt. I förordet till ”Lärobok i 

fäderneslandets historia samt grunddragen av Norges och Danmarks historia för skolans 

Högre klasser” från 1870 står det till exempel: 

”Historien lär oss, hvad som tilldragit sig bland menniskorna, och huru menniskoslägtet 

under Guds ledning småningom framskridit till allt större upplysning och förädling (…) 

Fäderneslandets historia är den för oss vigtigaste och käraste, ty hon lär oss, huru våra 

förfäder i forna tider lefvat och verkat, kämpat och lidit, hvilka pröfningar de genomgått, och 

hvad stort de uträttat, samt huru vårt älskade fädernesland småningom blifvit, hvad det nu 

är. Sverige är väl ett af Europas kallaste och minst befolkade länder, men det oaktadt har det 

svenska folket förvärfvat ett ärofullt namn i historien och utmärkt sig på mångahanda sätt, 

både genom fredliga värf och krigiska bedrifter.”  

Här ser man tydligt hur viktig Gud och fäderneslandet ansågs vara. 1899 kommer samma 

reviderade bok ut och i förordet står det:  
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”Hvad innehållet beträffar, har jag ansett mig böra något inskränka krigens och vilka den 

yttre politikens historia men däremot utvidga det kulturhistoriska elementet af den inre 

historien”. Det kulturhistoriska ges här större utrymme samtidigt som hänvisningarna till en 

gudomlig makt försvunnit.25 

Förändringar har också ägt rum när det gäller vilken av de tre huvudepokerna, antiken, 

medeltiden och nya tiden, som ska få mest utrymme i läroböckerna och hur långt fram i 

tiden historieläroböckerna skall gå. I 1820 års skolordning låg betoningen inom 

historieämnet på antiken, men det hävdades allt oftare att nya tiden skulle behandlas 

utförligast och att framställningen skulle vara perspektivisk. Den nya tidens utrymme ökade 

från 1870-talet och vid läroverksreformen 1905 bestämdes att huvuddelen av 

historieundervisningen skulle behandla den nya tiden och en kraftig nedskärning av antiken 

och medeltiden ägde rum. Utvecklingen har därefter fortsatt i samma riktning. Under en 

period på 1970-talet togs till och med antiken bort ur läroböckerna på grund av 

stoffträngseln, men den återkom relativt snart. Tidigare tyckte man ofta inte att 

historieböckerna skulle behandla samtiden och historien slutade ofta efter franska 

revolutionen eller ca 50 år innan boken gavs ut. Man menade att nutidshistorien inte kunde 

behandlas objektivt. Efter första världskriget var man dock eniga om vikten av att 

historieundervisningen skulle gå fram till den närvarande tiden.26 

Värderingar har tagits bort och objektivitet och saklighet har blivit allt viktigare. Det har t.ex. 

skett en förändring i hur personer framställs. I läroböckerna fram till 1950-talet framställdes 

t.ex. ofta Gustav II Adolf, Karl XII och Gustav Vasa som någon form av hjältar eller idealtyper. 

Därefter antar läroboksförfattarna ett mer distanserat och neutralt betraktningssätt. Detta 

är ett av uttrycken för att värderingar i allt större grad har försvunnit ur läroböckerna.27  

Vad gäller typografin i läroböckerna har utvecklingen varit mycket stor, speciellt efter andra 

världskriget. På 1950-talet började bilder i allt högre grad att komplettera texterna i 

läroböckerna. Bilderna blev efter hand fler och större och på 1970- och 1980-talet hade en 

ny typ av typografi definitivt slagit igenom i läroböckerna för alla skolstadier. Fram till 1950-

talet föreställde bilder oftast personer, dramatiska händelser och kartor. Efter 1950 

förändrades detta och bilder som förställer byggnader, transportmedel, vapen, samtida 

nyhetsbilder, propagandabilder och karikatyrer, kläder och andra vardagsföremål, 

arbete/produktion samt diagram blev allt vanligare. Bilder används också i allt större 

utsträckning som komplement eller ersättning för text.28 

På 1970-talet inleddes en ny trend inom läroboksutvecklingen. Då började förlagen med så 

kallade läromedelspaket. Ett läromedelspaket kan förutom grundboken innehålla t.ex. 
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studiehandlingar och fördjupningslitteratur. Efter hand har det också blivit allt vanligare med 

alternativa läromedel t.ex. ljudband, filmer, dator- och internetbaserad undervisning.29  

Huruvida undervisningen i historia var till för att träna minnet eller för att ge användbara 

kunskaper var en mycket aktuell fråga på 1800-talet och många ansåg att läroböckerna var 

alldeles för faktaspäckade och innehöll för många namn och årtal. Antalet fakta i 

läroböckerna minskade till följd av debatten men det hela gick så långt att opinionen vände 

tillbaka och man ville åter ha fler faktauppgifter. Från 1930-talet ökade antalet namn och 

årtal igen.30 

Under andra hälften av 1800-talet tillsattes statliga kommissioner för att granska 

läroböckerna och 1938 upprättades en läroboksnämnd, Statens läroboksnämnd, som skulle 

granska läroböckernas utifrån bl.a. kvalitét, pris, objektivitet och att de innehöll det som 

kursplanerna föreskrev. Med tiden skulle granskningen i allt högre grad göras i didaktiska 

avseenden. 1991 fattade riksdagen beslut om att läromedelsgranskningen skulle upphöra, 

man menade att marknaden skulle garantera kvalitén på böckerna och därmed försvann i 

princip den statliga kontrollen. Den statliga granskningen har troligen lett till att 

läromedelsstandarden blivit jämnare, och författarna kan ha blivit försiktigare så att 

läroböckerna blivit tråkiga och intetsägande, dessutom har produktionstiden förlängts.31 

Efter andra världskriget har det alltså skett mycket med läroböckerna även om forskarna 

ändå inte tycker att några grundläggande förändringar ägt rum. De största förändringarna 

ligger på det presentationsmässiga och typografiska planet medan texten i mångt och 

mycket är densamma. Till exempel har författarna börjat införa frågor till lärobokstexten och 

lämnat förslag på litteratur för vidareläsning efter de olika avsnitten. Dessutom finns fler 

bildtexter och kursiva texter.32 Andolf konstaterar också att förändringar på den politiska 

scenen direkt kan påverka innehållet i läroböcker och om en stats eller ett områdes ställning 

i den samtida politiken förändras kan det återverka på skildringen av dess historia i 

läroböckerna. Ökade kontakter med Sverige kan också vara av betydelse för hur mycket 

utrymme landet ges i läroböckerna.33  

De äldsta läroböckerna präglades av en encyklopedisk ambition. De ville säga något om varje 

folk och alla epoker men behandlar mest politisk historia. De var dessutom mycket 

berättande och målande i sin framställning. Betoningen på olika områden verkar kunna 

variera i enlighet med författarens intressen och författarna hade stor frihet. Mot mitten av 

1800-talet började författarna dock påverkas av den pedagogiska debatten, även om det 

inte fanns direkta regler om hur läroböckerna faktiskt skulle vara utformade. På 1870-talet 

framträdde ett mer genetiskt urval i läroböckerna. Man tog i första hand upp det som varit 
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av betydelse för nutiden och för utvecklingen av vår kultur och vårt statssystem. På 1930-

talet gjordes ambitiösa försök att införa brett resonerande och intresseväckande läroböcker. 

Men försöken strandade, troligen på grund av ekonomiska skäl, eftersom böckerna blev för 

dyra. De ”officiella” reglerna om att läroböckerna verkligen skulle vara utformade efter 

kursplanerna kom först 1940 då lärobokskommissionen föreskrev att läroböckernas omfång 

och disposition SKULLE motsvara kursplanerna (även om detta redan till stor del gällt) och 

att innehållet SKULLE vara objektivt och vederhäftigt. Metodiska anvisningar hade även 

utgivits 1906 och 1909. Efter andra världskriget har fokus på objektivitet och källkritik blivit 

större och värderingar har skalats bort. Dessutom ligger fokus i allt större grad på att anta ett 

världsperspektiv i läroböckerna. Det är dock intressant att det hela tiden funnits värden som 

är större än objektiviteten. Länge var det nationalismen, men nu är det demokratin.34 

2.6 Förintelsen och kommunisternas folkmord i läroplanerna 

Intresset för Förintelsen har ökat allmänt i samhället under de senaste åren. I skolans 

kursplaner för grundskolan Lpo94 har undervisningen om Förintelsen för första gången 

skrivits in direkt i läroplanen:  

Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, 

revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.35 

Förre statsministern Göran Persson har också varit mycket engagerad i en ökad undervisning 

om Förintelsen. Han bildade en myndighet som heter Forum för Levande Historia. Denna 

myndighet gav ut en bok 1997, som ingick i statens informationssatsning om Förintelsen. 

Boken hette Om detta må ni berätta och gavs ut i de svenska skolorna och skickades gratis 

hem till många barn i grundskolan.36 

Kommunisternas folkmord nämns dock inte i Lpo94. I en artikel i Svenska Dagbladet från 13 
november 2007 lovar dock utbildningsminister Jan Björklund (fp) att kursplanen i historia 
skall skrivas om så att det även tydligt framgår att man skall undervisa om kommunismens 
massmord. Enligt Jan Björklund finns det två skäl till att det hittills varit "knäpptyst" om 
kommunismen i läroplanerna: 

Under det kalla kriget vågade Sverige inte stöta sig med Sovjetunionen genom att tala om 
det där, och efter det kalla kriget har vi haft regeringar som ofta varit beroende av 
vänsterpartiet, och därför har det varit politiskt kontroversiellt.37 

Följande text finns således med i den nya läroplanen Lgr 11 för årskurs 7-9 i historia:  

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och 
folkmord. Förintelsen och Gulag.38 
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http://fredimellanostern.wordpress.com/2008/08/22/kunskap-om-forintelsen-ar-viktig-for-att-inse-behovet-av-en-judisk-stat/
http://fredimellanostern.wordpress.com/2008/08/22/kunskap-om-forintelsen-ar-viktig-for-att-inse-behovet-av-en-judisk-stat/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_590509.svd
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Det blev alltså som Jan Björklund lovade att även kommunisternas folkmord har fått plats i 

läroplanen. Dessutom finns följande text i den remiss som ligger framme för beslut till 

GY2011om Historia 1a1 som den nya grundkursen för gymnasiet skall heta. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, internationellt 
samarbete, jämställdhet, arbete för hållbar utveckling men också kolonialism, diktaturer, 
folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.39  

Detta är första gången som det uttryckligen står i läroplanen för gymnasiet att man skall 

undervisa om folkmorden.  

3. Metod 
Min undersökning är framförallt kvantitativ men även i viss mån kvalitativt inriktad. Vissa 

saker har varit mycket svåra att undersöka medan andra varit enklare att strukturera och 

studera. Här följer en beskrivning av hur jag gått tillväga i min undersökning och vilka 

metoder jag använt mig av. Metoden presenteras i stora drag utifrån mina frågeställningar. 

3.1 Hur stor del av innehållet i böckerna behandlar mellankrigstiden? / Hur 

stor del av innehållet i böckerna behandlar andra världskriget? 

Det finns naturligtvis vissa problem när man skall dela in böcker i olika avsnitt. För att få ett 

så bra och rättvisande resultat som möjligt att utgå ifrån har jag valt att inte utgå från 

böckernas indelning av mellankrigstiden respektive andra världskriget i denna jämförelse. 

Många av böckerna har en specifik del av boken som heter mellankrigstiden eller något 

liknande och en del som heter andra världskriget, men alla drar inte gränsen för vad som 

tillhör mellankrigstiden respektive andra världskriget lika. Därför har jag valt att dra egna 

gränser för vad som skall räknas till mellankrigstiden och vad som skall höra till andra 

världskriget, för att få en mer rättvisande utgångspunkt. Detta sätt att dela in materialet kan 

t.ex. leda till att ett stycke som står under rubriken andra världskriget i någon av 

läroböckerna, kommer att räknas till mellankrigstiden i min undersökning.  

De gränser jag valt för indelningen av mellankrigstiden är följande: Mellankrigstiden startar 

efter första världskriget och går fram till utbrottet för andra världskriget. Det har varit 

relativt lätt att dra gränsen för starten av mellankrigstiden i de flesta böckerna. Det enda 

som ställt till lite problem är utvecklingen i Ryssland/Sovjetunionen. En del böcker har t.ex. 

ett eget kapitel om Sovjetunionen innan det om mellankrigstiden medan andra skriver in 

Sovjetunionens utveckling i kapitlet om mellankrigstiden. Vissa böcker tar med utvecklingen 

från och med revolutionerna medan andra startar senare. Jag har valt att inte ta med något 

om de ryska revolutionerna och bolsjevikernas maktövertagande i min undersökning utan 

                                                                                                                                                                                     
38

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Historia.pdf (2011-01-04) 
39

 http://www.skolverket.se/sb/d/3415 (2011-01-04) 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Historia.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/3415
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strukit dessa sidor. Detta för att innehållet i avsnitten om mellankrigstiden skall bli så lika 

som möjligt i de olika böckerna och således lättare att jämföra. När det gäller gränsen för 

mellankrigstidens slut har jag som sagt dragit den vid andra världskrigets utbrott. Många 

böcker har en del som heter mot ett nytt krig eller något liknande och i vissa böcker finns 

den delen med i kapitlet om andra världskriget, men jag har alltså ändå valt att räkna denna 

del till mellankrigstiden för att få en bättre och mer rättvisande jämförelse. 

De gränser jag valt för indelningen av andra världskriget är följande: Andra världskriget 

startar med krigsutbrottet, dvs. 1 september 1939, och sedan tar jag med allt fram till 

avsnitten om Nürnbergrättegångarna, som alltså inte ingår i min studie. Dessutom räknas 

avsnitt som på något sätt summerar kriget in i min undersökning. Det har varit relativt enkelt 

att dra gränserna för vad som skall räknas till andra världskriget i de olika böckerna.  

Jag har valt att grunda denna del av undersökningen på antal sidor. Storleken på sidorna 

skiljer sig åt från bok till bok och försvårar naturligtvis en exakt jämförelse, men det mest 

intressanta är att jämföra hur stor andel av sidorna i böckerna som tillägnas mellankrigstiden 

respektive andra världskriget. Vid en sådan procentuell jämförelse spelar inte sidornas 

storlek någon roll. Att jämföra antalet sidor om de respektive avsnitten är ett bra sätt att 

jämföra böckerna eftersom jag då enkelt kan räkna ut hur stor del av böckerna som 

behandlar mellankrigstiden respektive andra världskriget, genom att dela antalet sidor för 

mellankrigstiden respektive andra världskriget med antalet sidor totalt i boken. I de böcker 

som består av två eller fler delar har jag lagt ihop det totala sidantalet för alla bokdelarna 

och använt detta resultat som totala antalet sidor i boken.  

Den indelning jag gjort vad gäller vilken del av böckerna som skall höra till mellankrigstiden 

respektive andra världskriget gäller igenom hela min fortsatta undersökning! 

3.2 Hur många bilder finns det och hur stort utrymme upptar de? 

När det gäller denna del av undersökningen har jag helt enkelt gjort så att jag räknat antalet 

bilder i avsnitten om mellankrigstiden och andra världskriget och sedan själv uppskattat hur 

stort utrymme de upptar och således hur många sidor som ägnas åt bilder i avsnitten. Denna 

uppskattning innebär naturligtvis en ganska stor felmarginal men jag anser ändå att 

resultatet är så pass tillförlitligt att det går att dra giltiga slutsatser utifrån det. För en 

procentuell jämförelse har jag delat antal sidor bilder med totala antalet sidor för 

mellankrigstiden och andra världskriget ihop.  

3.3 Hur många exakta datum innehåller böckerna? 

Jag har valt att bygga denna del av undersökningen på exakta datum. Till exakta datum 

räknar jag datum som nämns med dag, månad och år eller där det ändå tydligt framgår vilket 

datum som åsyftas. Jag räknar alltså inte benämningar som t.ex. ”i början av augusti”, ”kring 

midsommartid”, ”på hösten”, ”1939” eller liknande uttryck. Jag har räknat med både datum 

som finns i den löpande texten och i bildtexter men kan konstatera att de allra flesta 

datumen finns i den löpande texten. Jag har gjort en beskrivande tabell över vissa datum. 
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Dessa datum, som jag särskilt tagit upp i en tabell, är de datum som tas upp i minst två av 

böckerna som jag undersökt. Några böcker innehåller ytterligare datum, utöver dem som 

presenteras i tabellen, men eftersom böckerna då är ensamma om att ta upp just dessa 

datum så presenterar jag dem inte lika utförligt som de andra. 

3.4 Hur många personnamn innehåller böckerna? 

När det gäller undersökningen om hur många personnamn som böckerna innehåller, har jag 

räknat med alla benämningar med minst efternamn. Jag har dock inte tagit med ord som 

Hitlerjugend, Stalinismen eller liknande i mina beräkningar. Jag har tagit med 

namnangivelser från både den löpande texten och bildtexterna. Jag har dock bara tagit med 

namn från den allmänna utvecklingen, och således inte namn från delarna om Norden och 

Sverige. Detta för att jämförelsen över tid skall bli så rättvisande som möjligt.  

3.5 Hur stor del av avsnittet om mellankrigstiden och andra världskriget 

handlar om Norden respektive Sverige? 

Denna del av undersökningen bygger på antal rader och en procentuell jämförelse. Jag vill ta 

reda på hur stor del av mellankrigstiden respektive andra världskriget som ägnas åt Norden 

respektive Sverige. Det totala antalet rader i denna del av undersökningen motsvarar alltså 

antalet rader för mellankrigstiden respektive andra världskriget. I de allra flesta böckerna 

finns separata delar för utvecklingen i Norden i avsnitten om mellankrigstiden och andra 

världskriget, vilket underlättat jämförelsen. I några böcker finns dock helt separata kapitel 

för utvecklingen i Norden under en längre tid. T.ex. har boken från 1983 ett kapitel som 

heter Det moderna Norden tar form, som behandlar Norden från tidigt 1800-tal fram till 

efter andra världskriget. I dessa böcker har jag tillämpat metoden att stryka (dvs. inte räkna 

med) de rader som inte behandlar utvecklingen i Norden under mellankrigstiden och andra 

världskriget. Jag räknar heller inte med de rader som står som bildtexter. Jag tycker att jag 

fått fram ett rättvisande material att utgå ifrån i min undersökning.  

När det gäller delen om hur mycket utrymme som ges till Sverige har det i de flesta böcker 

varit lätt att urskilja hur mycket text som behandlar Sverige eftersom rubrikerna i avsnitten 

om Norden ofta varit uppdelade efter de olika länderna. I vissa böcker har det dock bara 

funnits en rak text och då har jag själv avgjort hur mycket text som hör till respektive land. 

3.6 Hur är mellankrigstiden disponerad? Vilka länder och händelser 

fokuseras det på? 

Jag har valt att studera dispositionen av mellankrigstiden i antal rader, alltså i hur många 

rader som ägnas åt respektive område. Detta blir mer exakt än att räkna antal sidor som 

ägnas åt de olika länderna och händelserna. Det är dessutom möjligt att genomföra 

eftersom avsnittet är begränsat och det tidsmässigt är möjligt att hinna räkna alla rader i 

avsnittet om mellankrigstiden i de olika böckerna. Jag vill alltså studera hur mycket text som 

ägnas åt respektive område i avsnittet om mellankrigstiden. Man skulle kunna ha valt ord, 

för att få en ännu bättre och mer rättvis jämförelse, men tiden har inte räckt till för en sådan 

undersökning. Antalet rader har på de flesta ställen varit lätt att räkna men vissa problem 
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har uppstått. I de böcker som har två spalter har en rad räknats som den text som står på 

samma rad i de båda spalterna, detsamma gäller böcker som är skrivna i tre spalter. När 

bilder skjutits in i texten så att raderna blivit kortare har jag själv bedömt om raderna skall 

räknas som halva eller tredjedelar eller liknande, allt för att få en så rättvis jämförelse som 

möjligt. Längden på raderna och antalet ord/rad varierar naturligtvis från bok till bok, vilket 

försvårar en exakt jämförelse, men eftersom jag även gör procentuella jämförelser så 

reduceras detta problem till en viss del. Vid de procentuella jämförelserna delar jag 

exempelvis antalet rader om Frankrike med det totala antalet rader i avsnittet om 

mellankrigstiden för att få fram hur stor andel av mellankrigstiden som ägnas åt Frankrike.  

De flesta böckerna har en tydlig disposition baserad på de olika länderna, medan vissa 

böcker valt andra sätt att disponera kapitlet om mellankrigstiden på. Jag har valt att 

framförallt lägga fokus på hur många rader som skrivs om varje land, hur mycket som skrivs 

om den stora ekonomiska krisen, hur mycket som skrivs om demokratierna respektive 

diktaturerna samt utvecklingen i Asien och hur mycket som skrivs om upptakten till andra 

världskriget, för att se om det föreligger några urskiljbara kvantitativa förändringar under 

den tid som jag studerar. För att få en så rättvis jämförelse som möjligt har jag valt att inte 

räkna med texten om Norden i denna jämförelse, eftersom inte alla böcker innehåller sidor 

om Norden i avsnittet om mellankrigstiden. Dessutom studerar jag Nordens utveckling i en 

annan del av undersökningen. Antalet rader om Norden finns alltså inte medräknade i det 

totala antalet rader om mellankrigstiden i denna del av undersökningen.  

3.7 Hur mycket står det om Förintelsen respektive kommunisternas terror? 

Här har jag läst igenom böckerna och själv bedömt vilken del av texten som ska höra till 

Förintelsen respektive kommunisternas terror och folkmord. Naturligtvis är felmarginalen 

stor och det är svårt att göra en helt igenom rättvis bedömning, men jag anser ändå att 

resultatet är relativt tillförlitligt. Jämförelsen görs även här i antal rader och jag räknar 

antalet rader både i den löpande texten och i bildtexter. Vad gäller Förintelsen har jag inte 

räknat med avsnitt som rör nazisternas världsåskådning och att de ogillade och förföljde 

judar generellt, utan mer fokuserat direkt på avsnitt om själva Förintelsen. När det gäller 

kommunisternas folkmord har jag i första hand tagit med det som direkt gäller 

utrensningarna och tvångarbetet t i arbetslägren.  

3.8 Under vilka rubriker står det om Förintelsen respektive 

kommunisternas terror? I vilket kapitel står det mest om respektive 

folkmord? 

Här har jag kollat upp vart i böckerna som det står om Förintelsen respektive 

kommunisternas terror och folkmord. Jag har framförallt fokuserat på vilken rubrik som den 

aktuella texten står närmast under. I de flesta böckerna står informationen under flera 

rubriker samt under bilder eller liknande. Där informationen står under flera rubriker har 

naturligtvis alla rubrikerna angetts. Dessutom har jag undersökt i vilket avsnitt som det står 

mest om respektive folkmord.  
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3.9 Vilka begrepp används i böckernas texter om kommunisternas 

folkmord? / Vilka begrepp används i böckernas texter om Förintelsen? 

Här har jag läst igenom texterna och undersökt vilka viktiga begrepp som förekommer i 

samband med folkmorden i respektive bok.  

4. Undersökning 

4.1 Hur stor del av innehållet i böckerna behandlar mellankrigstiden? 

Tabell 1. Antal och andel sidor som behandlar mellankrigstiden. 

 Antal sidor om 
mellankrigstiden 

Antal sidor totalt i boken/ 
böckerna 

% av boken ägnad åt 
mellankrigstiden* 

1944 13 388 3,4 % 

----    

1954 21,5 399 5,4 % 

1956 23 480 4,8 % 

----    

1967 29 4311 6,7 % 

1968 35 3582 9,8 % 

-----    

1979 34 4873 7,0 % 

1983 20 446 4,5 % 

----    

1994 46 6374 7,2 % 

1997 21 356 5,9 % 

----    

2007 41 462 8,9 % 

2008 25,5 381 6,7 % 
*I de fall då boken består av två eller fler delar räknar jag % utifrån det totala sidantalet för alla böckerna ihop.  
1
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 221 + 210 = 431.  

2
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 160 + 198 = 358.  

3
Denna bok består av tre delar, totalt antal sidor för de tre böckerna är 160+ 218+ 109 = 487.  

4
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 337 + 300 = 637. 

 

Utifrån denna tabell kan jag utläsa att antalet sidor som ägnas åt mellankrigstiden i alla 

böckerna ligger mellan 13 och 46 och att andelen sidor som ägnas åt mellankrigstiden 

varierar mellan 3,4 % och 9,8 % av böckernas totala innehåll. Boken från 1944 innehåller 

klart minst om mellankrigstiden, både till antal sidor och procentuellt sett, medan boken 

från 1994 innehåller flest sidor, 46 stycken. Boken från 2007 innehåller procentuellt sett 

mest om mellankrigstiden, 9,8 %. Vad gäller antal sidor som ägnas åt mellankrigstiden tycker 

jag mig se en liten generell ökning från 1954 och framåt, men det är så individuellt från bok 

till bok att det nästan inte går att säga något specifikt om utvecklingen. Från och med 1960-

talet finns i alla fall en bok i varje intervall med 34 sidor eller fler, vilket är klart fler än i de tre 

äldsta böckerna. Det är intressant att se att det skiljer så mycket mellan böckerna inom varje 



19 
 

intervall från och med 1970-talet och framåt. Det finns alltid en bok som har minst 14 sidor 

mer än den andra, vilket får anses som mycket i sammanhanget.  

Den procentuella andel av böckerna som ägnas åt mellankrigstiden har ökat lite under den 

undersökta perioden, trots att de senare böckerna har fler händelser att ta med, eftersom 

de går längre fram i tiden. Men även här är de individuella variationerna ganska stora och 

gör det svårt att dra någon generellt tydlig slutsats, men klart är att det är fler höga 

procenttal hos de nyare böckerna, än de äldre. De tre äldsta böckerna är alla med på topp-4-

listan över böcker med minst procentandel om mellankrigstiden. Detta visar också att 

andelen om mellankrigstiden har ökat i de nyare böckerna. I boken från 1968 har det jämfört 

med boken från 1954, som är skriven av samma författare, tillkommit 13,5 sidor om 

mellankrigstiden och den procentuella andelen om mellankrigstiden har gått från 5,4 % till 

9,8 %. Det ska dock sägas att det både tagits bort delen om antiken, samt tillkommit svensk 

och nordisk historia i den senare boken, vilket leder till ökad andel om mellankrigstiden. I 

boken från 1983 ägnas 4,5 % åt mellankrigstiden, medan boken från 2008 ägnar 6,7 % åt 

samma period. Antalet sidor om mellankrigstiden ökar också från 20 i boken från 1983 till 

25,5 i boken från 2008, trots att antalet sidor i hela boken minskar från 446 till 381. Här kan 

man alltså se en tydlig ökning i hur stor del av boken som ägnas åt mellankrigstiden, 

eftersom båda böckerna innehåller antiken och nordisk och svensk historia och alltså inte 

skiljer sig nämnvärt åt i uppbyggnad. 
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4.2 Hur stor del av innehållet i böckerna behandlar andra världskriget? 

Tabell 2. Antal och andel sidor som behandlar andra världskriget. 

 Antal sidor om 
andra världskriget 

Antal sidor totalt i 
boken/ böckerna 

% av boken ägnad åt 
andra världskriget* 

1944 - 388 - 

----    

1954 8 399 2,0 % 

1956 7 480 1,5 % 

----    

1967 12 4311 2,8 % 

1968 15 3582 4,2 % 

-----    

1979 19 4873 3,9 % 

1983 11 446 2,5 % 

----    

1994 23 6374 3,6 % 

1997 7 356 2,0 % 

----    

2007 29 462 6,3 % 

2008 15,5 381 4,1 % 
*I de fall då boken består av två eller fler delar räknar jag % utifrån det totala sidantalet för alla böckerna ihop.  
1
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 221 + 210 = 431.  

2
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 160 + 198 = 358.  

3
Denna bok består av tre delar, totalt antal sidor för de tre böckerna är 160+ 218+ 109 = 487.  

4
Denna bok består av två delar, totalt antal sidor för båda böckerna är 337 + 300 = 637. 

 

Antalet sidor som ägnas åt andra världskriget varierar mellan 7 och 29 och andelen av 

läroboken som ägnas åt kriget varierar mellan 1,5 % och 6,3 %. Boken från 1944 behandlar 

över huvud taget inte kriget, utan går bara fram till krigets början. Den bok som ägnar mest 

utrymme åt andra världskriget är utan tvekan boken från 2007 med 29 sidor och 6,3 % av 

utrymmet i boken. Antalet sidor som ägnas åt andra världskriget har generellt sett ökat lite 

under den undersökta perioden, liksom andelen av böckerna som ägnas åt andra 

världskriget, men även här är de individuella variationerna ganska stora och gör det svårt att 

dra någon generellt tydlig slutsats. Även här skiljer det sig ganska mycket mellan böckerna 

inom samma intervall från 1970-talet och framåt. Det är samma böcker som det var i 

avsnittet om mellankrigstiden som ägnar betydligt fler sidor åt andra världskriget än den 

andra boken i samma intervall. 

I boken från 1954 ägnas 8 sidor och 2 % av utrymmet i boken åt andra världskriget medan 

motsvarande siffror för boken från 1968 är 15 sidor och 4,2 %. Ökningen har skett trots att 

bokens totala antal sidor under samma tid minskat från 399 till 358. En del av ökningen kan 

förklaras med att svensk och nordisk historia, motsvarande 4 sidor finns med i den senare 

boken. I boken från 1983 ägnas 11 sidor och 2,5 % åt andra världskriget medan motsvarande 

siffror för boken från 2008 är 15,5 sidor och 4,1 %. Antalet sidor i boken har under samma 
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period minskat från 446 till 381. Här har det skett en tydlig ökning i utrymmet som ägnas åt 

andra världskriget, trots att det totala antalet sidor i boken minskat under samma period. 

 

4.3 Hur många bilder finns det och hur stort utrymme upptar de? 

Tabell 3. Antal och andel bilder i avsnitten om mellankrigstiden och andra världskriget. 

 

Antalet bilder varierar mellan 0 och 83 och upptar mellan 0 % och 40,6 % av utrymmet i 

avsnitten om mellankrigstiden och andra världskriget. Boken från 1944 innehåller inga bilder 

medan böckerna från 1954 och 1956 har 9 respektive 6 bilder. Jag konstaterar vidare att 

antalet bilder i böckerna från 1967 och 1968 är klart fler än i böckerna från 1954 och 1956. 

De två böcker som innehåller överlägset flest bilder är boken från 1994 med 83 bilder och 

boken från 2007 med 71 bilder. Det är intressant att se att boken från 1954 bara har 9 bilder 

medan den från 1968, med samma författare, har hela 45 bilder, en mycket stor och tydlig 

ökning. I boken från 1983 finns 27 bilder medan boken från 2008 har 32 stycken. Mellan 

dessa båda böcker har utvecklingen inte varit lika markant även om antalet bilder ändå ökat. 

Det mest uppseendeväckande resultatet, som också kraftigt bryter mönstret, är boken från 

1979 som endast innehåller 2 bilder från avsnitten om mellankrigstiden och andra 

världskriget. Antalet bilder i läroböckerna i avsnittet om mellankrigstiden och andra 

världskriget har ökat markant under den undersökta perioden, även om den individuella 

skillnaden också här är mycket stor. 

När det gäller hur många procent av utrymmet som utgörs av bilder har det också skett en 

ökning över tid under den undersökta perioden. Boken från 1944 har som tidigare sagts inga 

 
 

Antal sidor om 
mellankrigstiden + 
andra världskriget 

Antal bilder 
i avsnitten 

Antal sidor bilder 
i avsnitten 

% som upptas av 
bilder i avsnitten 

1944 13 - - - 

----     

1954 29,5 9 3,5 11,9 % 

1956 30 6 3 10,0 % 

----     

1967 41 23 9,5 23,2 % 

1968 50 45 14,5 29,0 % 

-----     

1979 53 2 1 1,9 % 

1983 31 27 9 29,0 % 

----     

1994 69 83 28 40,6 % 

1997 28 29 6 21,4 % 

----     

2007 70 71 19 27,1 % 

2008 41 32 11 26,8 % 



22 
 

bilder. I böckerna som representerar 1950-talet upptas mellan 10-12 % av utrymmet av 

bilder. I böckerna som representerar 1960-talet upptas mellan 23-29 % av utrymmet av 

bilder. Boken från 1979 sticker ut ur mängden i och med att den bara ägnar 1,9 % av 

utrymmet åt bilder, medan boken från 1983 ägnar 29 % av utrymmet till bilder. Boken från 

1994 är också speciell. I den ägnas hela 40,6 % av utrymmet åt bilder, vilket gör den till den 

klart bildrikaste boken. Boken från 1997 har drygt 21 % bilder. Böckerna från 2000-talet har 

ungefär lika stor andel bilder och ligger runt 27 %. Andelen bilder av utrymmet har sin 

kraftigaste ökning i och med böckerna som representerar 1960-talet. Sedan ligger böckerna 

kring dessa procentsatser i alla efterföljande böcker utom den från 1979 som har ovanligt få 

bilder och den från 1994 som ägnar ovanligt stort utrymme åt bilder. 

4.4 Hur många exakta datum innehåller böckerna? 

Följande datum finns representerade i minst två böcker: 
    24 okt 1929 - Börskraschen på Wall Street 

   27 feb 1933 - Riksdagshusbranden i Tyskland 
  30 jan 1933 - Hitler blir rikskansler 

   30 juni 1934 - Hitler går till attack mot delar av SA (Sturmabteilung) 
 30 sep 1938 – Münchenavtalet rörande Tjeckien 

  23 aug 1939 - Icke-angreppsavtal mellan Sovjetunionen och Tyskland 

1 sep 1939 - Starten för 2:a världskriget, Tyskland anfaller Polen  
 3 sep 1939 - Frankrike och Storbritannien förklarar krig mot Tyskland 

30 nov 1939 - Sovjet anfaller Finland, starten på Finska vinterkriget 

13 mars 1940 - Slut på Finska vinterkriget 
   9 april 1940 - Tyskland anfaller Norge och Danmark 

  10 maj 1940 - Tyskland anfaller Nederländerna, Belgien och Frankrike 

22 juni 1941 - Tyskland förklarar krig mot Sovjetunionen 
 7 dec 1941 - Japans attack mot Pearl Harbor 

  6 juni 1944 - De allierades landstigning i Normandie, D-Dagen 
 30 april 1945 - Hitler tar självmord 

   7, 8, 9 maj - Kriget är över i Europa 
   6 aug 1945 - Den första atombomben släpps över Hiroshima 

 2 sep 1945 - Japan kapitulerar 
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Tabell 4. Antal exakta datum i avsnitten om mellankrigstiden och andra världskriget. 

*Boken från 1994 har ytterligare 3 datum som inte finns med i tabellen men som räknats med i denna totala siffra. 

** Boken från 1997 har ytterligare 1 datum som inte finns med i tabellen men som räknats med i denna totala siffra. 

*** Boken från 2008 har ytterligare 19 datum som inte finns med i tabellen men som räknats med i denna totala siffra. 

Dessa datum tas ej upp i tabellen eftersom de inte tas upp i någon av de andra böckerna. 

 

Antalet datum som anges exakt har definitivt ökat i böckerna under den period som jag 

undersökt. Böckerna från 1944 och 1954 innehåller endast ett exakt datum, medan 

böckerna från 1956 och 1968 innehåller 2 datum vardera. I boken från 1967 är det något 

fler, 9 stycken, och i boken från 1979 är det 8. Från och med boken från 1983 sker en 

ytterligare ökning av antalet exakt angivna datum, de är då 14 stycken. Antalet datum i 

boken från 1994 är sedan 15. Sedan kommer dock en liten ”dipp” igen med 10 respektive 9 

olika antal exakta datum i böckerna från 1997 och 2007. I boken från 2008 fullkomligt 

exploderar det av exakta datumangivelser. 34 olika datum finns angivna och flera av dem 

många gånger. Det är lätt att konstatera att antalet datum är klart fler i de nyare böckerna 

än i de äldre. Det vanligaste datumet är 1 september 1939, alltså datumet för andra 

världskrigets utbrott, det finns angivet i tio av de elva böckerna. De näst vanligaste datumen 

är den 9 april 1940, då Danmark och Norge anfölls av Tyskland, samt den 7 december 1941, 

då Pearl Harbor attackerades av japanerna, som är nämnt i åtta av böckerna. Andra vanliga 

datum är 6 juni 1944, då de allierade landsteg i Normandie, 30 april 1945, då Hitler tog 

självmord, 7-9 maj då kriget avslutades i Europa, samt 30 november 1939, då Finska 

vinterkriget startade. Dessa datum nämns i fem eller sex av böckerna.  

1944 1954 1956 1967 1968 1979 1983 1994 1997 2007 2008 

Totalt  
antal  

böcker 

Totalt  
antal  

gånger 

24-okt-29 1 1 1 3 3 
30-jan-33 1 1 2 2 
27-feb-33 1 1 2 2 
30-jun-34 1 1 2 2 
30-sep-38 1 1 2 3 4 
23-aug-39 1 1 1 3 3 
01-sep-39 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 10 14 
03-sep-39 1 1 1 1 4 4 
30-nov-39 1 2 1 1 1 5 6 

13-mar-40 1 1 1 3 3 
09-apr-40 1 1 1 1 1 1 1 4 8 11 
10-maj-40 1 1 2 2 
22-jun-41 1 1 3 3 5 
07-dec-41 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 
06-jun-44 1 1 1 1 1 2 6 7 
30-apr-45 1 1 1 1 1 5 5 
07-maj-45 08-maj 08-maj 09-maj 1 1 08-maj 6 6 

06-aug-45 1 2 1 3 4 
02-sep-45 1 1 1 3 3 
Antal olika  

datum 1 1 2 9 2 8 14 15* 10** 9 34*** 
Antal datum  

totalt 1 1 2 9 2 8 16 15* 10** 10 44*** 
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4.5 Hur många personnamn innehåller böckerna? 

Tabell 5. Antal personnamn i respektive bok. 

 1944 1954 1956 1967 1968 1979 1983 1994 1997 2007 2008 

Antal 
olika 
namn 

17 18 20 28 23 32 16 59 32 18 22 

Antal 
namn 
totalt 

29 74 72 158 69 157 119 206 139 110 104 

 

När det gäller antal personnamn i böckerna ser utvecklingen ut enligt följande: Antal olika 

personnamn i böckerna varierar mellan 16 och 59, men de flesta böcker innehåller 

någonstans kring 20 olika namn. Boken från 1994 står i särklass när det gäller antal olika 

namn som den presenterar, hela 59 stycken. Man kan också konstatera att totala antalet 

namn i böckerna över lag har ökat i de nyare böckerna jämfört med de tidigaste. Från och 

med 1979 innehåller alla böckerna över 100 namn, de allra flesta är dock upprepningar av 

samma namn. Även här står boken från 1994 i särklass med hela 206 namnbeteckningar 

totalt. Man kan alltså konstatera att antalet namn i böckerna ökat i de nyare böckerna 

medan antalet olika namn som nämns förblivit relativt oförändrat kring 20 stycken, 

undantaget boken från 1994 och i viss mån böckerna från 1979 och 1997. De namn som 

nämns i alla böcker är Adolf Hitler, Josef Stalin, Vladimir Lenin, Leo Trotskij, Benito Mussolini, 

Franklin D. Roosevelt och Fransisco Franco. Winston Churchill och Paul von Hindenburg 

nämns i alla böcker utom en och Neville Chamberlain nämns i 8 av böckerna. Det överlägset 

vanligaste namnet i alla böckerna är Hitler som totalt nämns 406 gånger (Ett snitt på nästan 

40 gånger per bok!). Det näst vanligaste namnet är Josef Stalin som nämns 139 gånger och 

på tredje plats kommer Benito Mussolini som nämns 117 gånger. Sedan är det ett hopp ner 

till fyran Franklin D. Roosevelt som ”bara” nämns 67 gånger totalt.  
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4.6 Hur stor del av avsnittet om mellankrigstiden och andra världskriget 

handlar om Norden och Sverige? 

Tabell 6. Antal och andel sidor som handlar om Norden och Sverige i kapitlen om 
mellankrigstiden och andra världskriget. 

  

Antal 
rader 
om 

MK* 

Antal 
rader 

norden 
i MK 

% 
Norden 

i MK 

Antal 
rader 
om 

WW2** 

Antal 
rader 

Norden 
i WW2 

% 
Norden 
i WW2 

% 
Norden 
totalt 

Antal 
rader 

Sverige 
i MK 

Antal 
rader 

Sverige 
i WW2 

% 
Sverige 

i MK 

% 
Sverige 
i WW2 

% 
Sverige 
totalt 

1944 421 - - - - - - - - - - - 

----                         

1954 722 - - 175 - - - - - - - - 

1956 742 - - 173 - - - - - - - - 

----                         

1967 792 127 16,0% 135 - - 13,7% 89 - 11,2% - 9,6% 

1968 860 284 33,0% 245 83 33,9% 33,2% 245 73 28,5% 29,8% 28,8% 

-----                         

1979 887 152 17,1% 386 135 35,0% 22,5% 121 50 13,6% 13,0% 13,4% 

1983 703 183 26,0% 228 116 50,9% 32,1% 183 67 26,0% 29,4% 26,9% 

----                         

1994 1138 208 18,3% 347 67 19,3% 18,5% 208 67 18,3% 19,3% 18,5% 

1997 742 155 20,9% 223 61 27,4% 22,4% 47 31 6,3% 13,9% 8,1% 

----                         

2007 1217 255 21,0% 546 265 48,5% 29,5% 255 187 21,0% 34,2% 25,1% 

2008 745 148 19,9% 391 277 70,8% 37,4% 148 136 19,9% 34,8% 25,0% 
*Jag förkortar Mellankrigstiden med MK för att få plats i tabellen. 
**Jag förkortar andra världskriget med WW2 för att få plats i tabellen. 

Norden 

Det är först i böckerna från 1960-talet som Nordens historia finns med i de undersökta 

kapitlen. Det har att göra med att den allmänna och svenska/nordiska historien tidigare varit 

uppdelad på två olika böcker, men att de nu slagits ihop till en bok. Dessutom finns ingen 

tydligt uttalad Norden-del i kapitlet om andra världskriget i boken från 1967. Delen om 

Norden finns i princip alltid i ett eget avsnitt, åtskilt från den allmänna historien.  

Antalet rader om Norden i kapitlet om mellankrigstiden varierar mellan 127 och 284, men 

det finns ingen tydlig utveckling att spåra i hur många rader som ägnas åt Norden i avsnittet 

om mellankrigstiden, de individuella skillnaderna är mycket stora mellan böckerna. Den 

procentuella andelen om Norden varierar mellan 16,0 % och 33 %. De böcker som 

procentuellt sett har mest utrymme åt Norden i kapitlet om mellankrigstiden är de från 1968 

och 1983 med 33 % respektive 26 % av utrymmet. De böcker som har minst är de från 1967 

och 1979 med vardera omkring 16-17 %. Böckerna från 1960- och 1970-talet skiljer sig 

mycket åt inbördes i de olika intervallen medan böckerna från 1990- och 2000-talet ligger 

ganska stabilt med mellan 18 - 21 % av utrymmet tillägnat Norden. 

Antalet rader om Norden i kapitlet om andra världskriget varierar mellan 61 och 277. Den 

procentuella andelen om Norden varierar mellan 19,3 % och 70,8 %. En mycket stor 
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spridning kan jag konstatera. De två senaste böckerna ägnar mycket stor del åt Norden 

48,5% respektive 70,8 % och det innebär en mycket tydlig ökning i antalet rader som ägnas 

åt Norden i avsnittet om andra världskriget på 2000-talet. Den enda tidigare bok som 

kommer i närheten av dessa siffror är den från 1983 med 50,1 %.  

Totalt sett ligger alla böckerna i ett intervall mellan 22,4 % och 37,4 % om Norden, förutom 

boken från 1967 som bara har 13,7 %. Böckerna från 1990-talet har relativt lite om Norden 

medan böckerna från 2000-talet har relativt mycket.  

Boken från 2008 ägnar 161 rader mer åt Norden i avsnittet om andra världskriget än boken 

från 1983, men 35 rader mindre åt Norden i avsnittet om mellankrigstiden. Procentuellt sett 

innebär det 70,8 % jämfört med 50,9 % och 19,9% jämfört med 26,0 %. Detta speglar 

utvecklingen totalt sett ganska bra. Delen om Norden i mellankrigstiden är ganska lika i de 

flesta böckerna, medan det skett en stor ökning i hur mycket som ägnas åt Norden i avsnittet 

om andra världskriget.  

Sverige 

När det gäller Sveriges andel i de undersökta kapitlen kan jag konstatera följande. Antalet 

rader om Sverige varierar mellan 47 och 255 i avsnittet om mellankrigstiden och mellan 0 

och 187 i avsnittet om andra världskriget, i de böcker som behandlar Sveriges historia. 

Procentandelen om Sverige varierar mellan 6,3 % och28,5 % i avsnittet om mellankrigstiden 

och mellan 0 % och 34,8 % i avsnittet om kriget. Antal rader för Sverige i avsnittet om 

mellankrigstiden varierar kraftigt från bok till bok, medan antal rader om Sverige i avsnittet 

om andra världskriget ökat kraftigt i de två senaste böckerna, för att tidigare legat ganska 

likvärdigt i de flesta böckerna. Procentuellt sett har utvecklingen varit liknande. I avsnittet 

om mellankrigstiden finns ingen direkt förändring att spåra och i avsnittet om andra 

världskriget ökar procentandelen om Sverige i de två nyaste böckerna tydligt även om de 

också varierat ganska mycket tidigare. Procentuellt sett står det mer om Sverige i avsnittet 

om mellankrigstiden än avsnittet om andra världskriget i två av de tre första böckerna som 

har med svensk historia. I de fem senaste böckerna står det dock mer om Sverige i avsnittet 

om andra världskriget. I de tre senaste böckerna till och med klart mer om Sverige i avsnittet 

om andra världskriget än i avsnittet om mellankrigstiden. Alla tiders historia-böckerna 

speglar utvecklingen väl. Antalet rader om Sverige i mellankrigstidsdelen har minskat medan 

antalet rader i krigsdelen ökat markant. Detsamma gäller procentsatserna.  

Böckerna från 2000-talet innehåller båda totalt 25 % eller mer om Sverige, vilket bara hänt i 

två tidigare böcker, nämligen i böckerna från 1968 och 1983.  
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4.7 Hur är mellankrigstiden disponerad? Vilka länder och händelser 

fokuseras det på? 

Tabell 7. Antal rader om olika områden i kapitlet om mellankrigstiden. 

 
*Den rödmarkerade texten innebär att det som står om Indien ingår som en del i texten om England/Brittiska 
väldet och redan har räknats med i antalet rader där. Anledningen att dessa uppgifter också finns med 
självständigt är för att underlätta analysen om Indiens utveckling i kapitlet om mellankrigstiden. 
**Den rödmarkerade texten innebär att det som står om Spanien ingår som en del i ”Mot ett nytt krig” och 
redan har räknats med i antalet rader där. Anledningen att dessa uppgifter också tas upp självständigt är för att 
underlätta studiet av Spaniens utveckling i kapitlet om mellankrigstiden. 

 
Tabell 8. Fördelning av kapitlet om mellankrigstiden i procent. 

 
*Den rödmarkerade texten innebär att det som står om Indien ingår som en del i texten om England/Brittiska 
väldet och redan har räknats med i antalet rader där. Anledningen att dessa uppgifter också finns med 
självständigt är för att underlätta analysen om Indiens utveckling i kapitlet om mellankrigstiden. 
**Den rödmarkerade texten innebär att det som står om Spanien ingår som en del i ”Mot ett nytt krig” och 
redan har räknats med i antalet rader där. Anledningen att dessa uppgifter också tas upp självständigt är för att 
underlätta studiet av Spaniens utveckling i kapitlet om mellankrigstiden. 

1944 1954 1956 1967 1968 1979 1983 1994 1997 2007 2008

Allm. utv totalt 54 164 67 207 147 159 87 277 84 201 59

Den stora krisen 14 27 17 31 20 53 39 55 38 125 28

Demokratier totalt 113 134 113 30 86 75 77 151 67 102 71

Inledning 15 14 8 - 11 14 7 15 14 5 -

Frankrike 29 22 27 11 11 9 16 17 12 20 9

England/Br. Väldet 41 66 42 7 44 17 10 40 16 7 13

Indien* 9 16 6 - 7 17 - - 23 - -

Förenta Staterna 28 32 36 12 20 35 44 79 25 70 49

Diktaturerna totalt 220 294 461 363 249 330 289 355 257 467 371

inledning/övr. - 11 7 - 2 40 12 15 20 - -

Sovjet 49 138 185 155 125 124 141 169 79 205 132

Italien 40 48 51 56 42 13 28 34 26 41 28

Tyskland 120 77 195 145 66 149 94 137 112 221 211

Turkiet 11 20 9 - 14 4 - - 20 - -

Spanien** 13 10 14 7 8 7 14 5 3 25 9

Japan 19 19 20 - 9 15 - 18 38 16 23

Kina 15 14 20 - 17 31 9 - 58 - -

Mot ett nytt krig - 97 61 65 68 125 58 129 60 176 73

Totalt antal rader 421 722 742 665 576 735 520 930 587 962 597

1944 1954 1956 1967 1968 1979 1983 1994 1997 2007 2008

Allm. utv totalt 12,8% 22,7% 9,0% 31,1% 25,5% 21,6% 16,7% 29,8% 14,3% 20,9% 9,9%

Den stora krisen 3,3% 3,7% 2,3% 4,7% 3,5% 7,2% 7,5% 5,9% 6,5% 13,0% 3,7%

Demokratier totalt 26,8% 18,6% 15,2% 4,5% 14,9% 10,2% 14,8% 16,2% 11,4% 10,6% 11,9%

Inledning 3,6% 1,9% 1,1% - 1,9% 1,9% 1,3% 1,6% 2,4% 0,5% -

Frankrike 6,9% 3,0% 3,6% 1,7% 1,9% 1,2% 3,1% 1,8% 2,0% 2,1% 1,5%

England/Br. Väldet 9,7% 9,1% 5,7% 1,1% 7,6% 2,3% 1,9% 4,3% 2,7% 0,7% 2,2%

Indien* 2,1% 2,2% 0,8% - 1,2% 2,3% - - 3,9% - -

Förenta Staterna 6,7% 4,4% 4,9% 1,8% 3,5% 4,8% 8,5% 8,5% 4,3% 7,3% 8,2%

Diktaturerna totalt 52,3% 40,7% 62,1% 54,6% 43,2% 44,9% 55,6% 38,2% 43,8% 48,5% 62,1%

inledning/övr. - 1,5% 0,9% - 0,3% 5,4% 2,3% 1,6% 3,4% - -

Sovjet 11,6% 19,1% 24,9% 23,3% 21,7% 16,9% 27,1% 18,2% 13,5% 21,3% 22,1%

Italien 9,5% 6,6% 6,9% 8,4% 7,3% 1,8% 5,4% 3,7% 4,4% 4,3% 4,7%

Tyskland 28,5% 10,7% 26,3% 21,8% 11,5% 20,3% 18,1% 14,7% 19,1% 23,0% 35,3%

Turkiet 2,6% 2,8% 1,2% - 2,4% 0,5% - - 3,4% - -

Spanien** 3,1% 1,4% 1,9% 1,1% 1,4% 1,0% 2,7% 0,5% 0,5% 2,6% 1,5%

Japan 4,5% 2,6% 2,7% - 1,6% 2,0% - 1,9% 6,5% 1,7% 3,9%

Kina 3,6% 1,9% 2,7% - 3,0% 4,2% 1,7% - 9,9% - -

Mot ett nytt krig - 13,4% 8,2% 9,8% 11,8% 17,0% 11,2% 13,9% 10,2% 18,3% 12,2%
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Den stora ekonomiska krisen 

Av de sex böcker som skriver flest antal rader om den ekonomiska krisen finns fem bland de 

sex nyaste, undantaget är boken från 2008 som bara skriver 22 rader. Det samma är fallet 

med procentsiffrorna. Av de sex böcker som ägnar störst procentandel åt den ekonomiska 

krisen finns fem bland de sex nyaste. Den stora ekonomiska krisen har fått mer utrymme i de 

senaste böckerna än i de tidigare, framförallt från 1979 och framåt, även om boken från 

2008 är ett undantag och skriver relativt lite om just den ekonomiska krisen. 

Demokratierna 

När det gäller utrymmet som vigts åt demokratierna kan jag konstatera att de tre äldsta 

böckerna har över 100 rader om demokratierna totalt. Det har också boken från 1994, som 

har flest rader om demokratierna, hela 151, och boken från 2007, som har precis över 100 

rader. De andra böckerna ligger någonstans runt 70-80 rader, förutom boken från 1967 som 

endast har 30 rader om demokratierna totalt. Man kan se att det procentuella utrymme som 

ägnas åt demokratierna har minskat med tiden under den undersökta perioden, framförallt i 

de senaste tre böckerna. Av de fem böcker som procentuellt sett innehåller mest om 

demokratierna finns fyra stycken bland de fem äldsta böckerna. Allra minst om 

demokratierna innehåller boken från 1967, som bara ägnar 4,5 % av utrymmet om 

mellankrigstiden åt demokratierna. Mest har boken från 1944 som ägnar hela 26,8 % av 

utrymmet åt demokratierna.  

Frankrike är en av de demokratier som med tiden fått minskat utrymme i avsnittet om 

mellankrigstiden både procentuellt sett och sett till antal rader som ägnas åt landet. Det är 

de tre äldsta böckerna som ägnar flest antal rader åt Frankrike. Boken från 1954 ägnar 22 

rader och 3 % av utrymmet åt Frankrike medan boken från 1968 bara har 11 rader och 1,9 % 

om Frankrike. Boken från 1983 har 16 rader och 3,1 % om Frankrike medan den från 2008 

bara har 9 rader och 1,5 % om Frankrike. Det är tydliga minskningar av utrymmet för 

Frankrikes del.  

England har också fått minskat utrymme i kapitlet om mellankrigstiden och har till och med 

minskat mer än Frankrike. Även här är det de tre äldsta böckerna, samt boken från 1968, 

som skriver flest antal rader om England och det Brittiska väldet. Från 1979 skrivs det klart 

mindre om England, förutom i boken från 1994. Indiens historia under mellankrigstiden ingår 

i det Brittiska väldets historia i de äldsta böckerna. Boken från 1967 säger dock inget om 

Indien. I böckerna från 1979 och 1997 har delen om Indien fått ett eget avsnitt i 

mellankrigstiden och räknas därför inte in i antalet rader om England/Brittiska väldet. De 

övriga böckerna från 1979 och framåt nämner ingenting om Indien i kapitlet om 

mellankrigstiden. Även om man räknar bort antalet rader om Indien från antalet rader om 

England och Brittiska väldet så skriver de äldsta böckerna mer om England och Brittiska 

väldet än de yngre. Fyra av de fem äldsta böckerna skriver över 40 rader om England, medan 

fem av de sex senaste böckerna skriver mindre än 20 rader. En ganska tydlig minskning av 

utrymmet ägnat åt England.  
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När det gäller Förenta Staterna, som många av de äldre böckerna kallar landet, så är 

utvecklingen lite annorlunda. Här har utrymmet ägnat till landet snarare ökat med tiden. 

Framförallt är utvecklingen stark från och med boken från 1979. England är den demokrati 

som ägnats mest utrymme i fyra av de fem äldsta böckerna, sedan är det USA som ägnas 

störst utrymme av demokratierna i alla de efterföljande böckerna. Fyra av de fem böcker 

som procentuellt sett skriver mest om USA finns bland de fem nyaste böckerna. Dock är det 

intressant att se att boken från 1954 innehåller 32 rader och 4,4 % om USA medan boken 

från 1968 bara ägnar 20 rader och 3,5 % av utrymmet om mellankrigstiden till USA. Boken 

från 1983 skriver 44 rader och 8,5 % om USA medan motsvarande siffror för boken från 2008 

är 49 rader och 8,2 %. Här finns alltså inga tydliga ökningar att spåra mellan böckerna, men 

generellt har USA getts större utrymme i de senare böckerna, framförallt från 1983 och 

framåt. 

Diktaturerna 

När det gäller diktaturerna är det svårt att se någon tydlig samlad utveckling procentuellt 

sett under den undersökta tiden. Alla böcker ägnar mellan 38 och 62 % av utrymmet till 

diktaturerna och det är väldigt individuellt från bok till bok hur mycket utrymme som 

diktaturerna får. När det gäller antalet rader som ägnas åt diktaturerna är det dock lite 

annorlunda. Tre av de fyra nyaste böckerna skriver över 355 rader om diktaturerna medan 

detta bara är fallet i två av de sju äldsta böckerna. De böcker som skriver överlägset mest om 

diktaturerna är den från 1956 och den från 2007 med 461 respektive 467 rader.  

Den diktatur som tillägnas mest utrymme är i sex fall Tyskland och i fem fall Sovjetunionen. 

De tre nyaste läroböckerna skriver mer om Tyskland än om Sovjetunionen och de två nyaste 

skriver över 200 rader om Tyskland. Undantaget boken från 1956 är det överlägset mer än 

de tidigare böckerna skrivit om Tyskland. Det är intressant att konstatera att boken från 

1983 ägnar 94 rader och 18,7 % av mellankrigstidens utrymme åt Tyskland, medan boken 

från 2008 ägnar hela 211 rader och 35,5 % åt Tyskland, en klar ökning. Båda böckerna ägnar 

28 rader åt Italien och 141 respektive 132 sidor åt Sovjetunionen, detta innebär procentuella 

minskningar för de båda länderna. Därför kan man konstatera att dessa författare valt att 

med tiden ge Tyskland mer utrymme än de andra två stora diktaturerna.  

För Sovjetunionens del kan jag inte se någon direkt utveckling åt något håll. De flesta 

böckerna ligger runt 130 rader och 20 % även om det naturligtvis finns undantag åt båda 

hållen. 

Italien har procentuellt sett fått mindre utrymme med tiden och även antalet rader om 

landet har minskat. De fem äldsta böckerna är de som har flest antal rader om Italien och ger 

landet klart högre procentuellt utrymme än de sex nyaste böckerna.  

För Turkiets del kan jag konstatera att utvecklingen i landet under mellankrigstiden tas upp i 

fem av de sex äldsta böckerna men bara i en av de fem senaste. Landet beskrivs med mellan 

4 och 20 rader. Fokus på Turkiets utveckling har alltså minskat i de senare läroböckerna.  
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När det gäller Spanien kan jag konstatera att landet får ett eget avsnitt i böckerna från 1944, 

1956, 1983 och 2008. I boken från 1967 står uppgifterna om Spanien i avsnittet om Italien. I 

de övriga böckerna står Spaniens utveckling, som endast handlar om inbördeskriget och 

Francos maktövertagande, i avsnitten ”Mot ett nytt krig”. Boken från 2007 skriver dock 

relativt mycket om Spanien, 25 rader, under ett avsnitt med rubriken Spanska 

inbördeskriget. Annars ligger de flesta böckerna kring 10 rader om utvecklingen i Spanien.   

Asien 

Utvecklingen i Japan tas upp i 9 av de 11 böckerna. Antalet rader varierar mellan 9 och 38. 

De två böcker som skriver mest om Japans utveckling under mellankrigstiden är den från 

1997 och den från 2008. Det är intressant att se att boken från 1983 inte tar upp något om 

utvecklingen i Japan medan boken från 2008 skriver hela 23 rader. I boken från 1954 skrivs 

19 rader medan boken från 1968 bara skriver 9 rader, här har det alltså skett en minskning i 

utrymmet för Japans utveckling. Kort sagt kan man konstatera att Japan i de första böckerna 

fick relativt stort utrymme, som sedan minskade under en period, för att åter öka i de 

senaste böckerna.  

När det gäller Kina kan jag konstatera att utvecklingen i landet under mellankrigstiden inte 

nämns i fyra av de elva böckerna, tre av de senaste fyra böckerna tillhör dessa. Fyra böcker 

skriver mer om Kina än om Japan, annars är fallet det omvända, förutom i boken från 1956 

som skriver 20 rader om båda länderna. Boken från 1954 skriver 14 rader medan den från 

1968 skriver 17 rader om Kina, en liten ökning. Däremot skriver boken från 1983 9 rader 

men boken från 2008 ingenting om Kinas utveckling, en minskning. 

Mot ett nytt krig 

Utvecklingen om avdelningen som jag kallar Mot ett nytt krig har inte förändrats så mycket. 

De flesta böckerna ligger kring lite drygt 60 rader om detta område, även om böckerna från 

1979, 1994 och 2007 alla har över 120 rader. Boken från 2007 har hela 176 rader. När det 

gäller procentandelen som ägnas åt Mot ett nytt krig så ligger den mellan 8,2 % och 18,3% 

men de allra flesta böckerna finns inom intervallet 10-14%.  
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4.8 Hur mycket står det om Förintelsen respektive kommunisternas terror? 

Tabell 9. Översikt över nazisternas och kommunisternas folkmord. 

  Förintelsen   Kommunisternas 
terror och folkmord 

  

 

Hur många rader 
står det om 
Förintelsen? 

Hur 
många 
bilder? 

Hur många rader står 
det om terrorn? 

Hur 
många 
bilder? 

1944 - - - - 

1954 11                          - 
19                                   

 
- 

1956 19                        - 16 - 

1967 19                 2 17                                      - 

1968 17                    1 13                                                     - 

1979 28          1 34                         - 

1983 15                       - 14                                    - 

1994 39                         1 20                                      - 

1997 42            1 30                              - 

2007 191                    6 73                               1 

2008 66              2 89                            2 

Antal rader och bilder 

Det är lätt att konstatera att de båda folkmorden kvantitativt sett fått större utrymme i 

läroböckerna med tiden, framförallt på 1990-talet, men ännu tydligare på 2000-talet. Antalet 

rader om Förintelsen respektive kommunisternas folkmord och terror är fler på 1990-talet 

än tidigare och ytterligare betydligt fler på 2000-talet. Dessutom har antalet bilder som på 

något sätt visar Förintelsen och kommunisternas folkmord och terror ökat, framförallt på 

2000-talet. De fösta bilderna från Förintelsen dyker upp i boken från 1967 och är två till 

antalet. I de kommande böckerna, utom den från 1983, finns sedan en bild som på något 

sätt visar Förintelsen. I boken från 2007 finns hela 6 bilder i ett stort avsnitt om Förintelsen 

och i boken från 2008 finns 2 bilder som visar Förintelsen. Vad gäller bilder som visar 

kommunisternas folkmord och terror så dyker den första upp så sent som i boken från 2007. 

Boken från 2008 har sedan två bilder från folkmorden och terrorn. Antalet bilder som visar 

de båda folkbrotten är alltså klart fler i böckerna från 2000-talet jämfört med de tidigare 

böckerna som i stort sett innehåller en eller ingen bild.  
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Jag konstaterar att nazisternas folkmord behandlas utförligare än kommunisternas i 7 av de 

10 undersökta läroböckerna. Den elfte boken, från 1944, behandlar varken nazisternas eller 

kommunisternas folkmord. De böcker som skildrar kommunisternas folkmord och terror 

utförligare än nazisternas folkmord, alltså med fler rader, är böckerna från 1954, 1979 och 

2008.  

Särskilt intressant är att studera skillnaderna mellan böckerna från 1954 och 1968, samt 

1983 och 2008, eftersom de skrivits av samma författare. Mellan böckerna från 1954 och 

1968 är skillnaden inte speciellt stor, texten är nästan identisk och den största skillnaden 

ligger i att en bild med bildtext tillfogats skildringen av Förintelsen samt att några rader om 

kommunisternas folkmord tagits bort i den senare boken. Desto större skillnad är det mellan 

böckerna från 1983 och 2008. Det sker en markant förändring i antalet rader som ägnas åt 

Förintelsen respektive kommunisternas folkmord. 1983 är antalet rader 15 respektive 14 

medan motsvarande siffror 2008 är 66 respektive 89. Boken från 1983 har inga bilder medan 

boken från 2008 har 2 bilder från respektive folkmord, totalt 4 bilder. Här har utvecklingen 

alltså varit markant.  

4.9 Under vilka rubriker står det om Förintelsen respektive 

kommunisternas terror? I vilket kapitel står det mest om respektive 

folkmord? 

Kapitelrubrikerna är markerade med fet stil, likaså är det kapitel (MK = mellankrigstiden, 

WW2 = Andra världskriget) där huvuddelen om respektive folkmord står.  

Förintelsen  

1944 –  

1954 – Nationalsocialismen och Det totala kriget – (MK + WW2) 

1956 – Nazismen och Nazismens motståndare och deras behandling (MK) 

1967 – Nazisternas inre politik och Krigets facit – (MK + WW2) 

1968 – Nationalsocialismen och Det totala kriget – (MK + WW2) 

1979 – Befolkning, folkmord och näringsliv under kriget (WW2) 

1983 – Likriktning och rasutrotning och Motstånd, tvångsarbete och utrotning – (MK+WW2) 

1994 – Från Weimar till Nürnberg – Krigets bokslut – (MK + WW2) 

1997 – Nationalsocialismen, Judeförföljelserna , ”Den slutgiltiga lösningen” och  

Koncentrationslägren – (MK + WW2) 

2007 – Förintelsen (Förintelsen är ett eget kapitel med följande rubriker: Antisemitismens 

historia, Isolering och utstötning, Från massavrättningar till dödsfabriker, Hur var det 

möjligt?) – (Eget kapitel) 

2008 – Antisemitismen och Förintelsen – (MK) 
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Kommunisternas folkmord och terror 

1944 –  

1954 – Industrialisering och femårsplaner och Det totala kriget – (MK + WW2) 

1956 – Stalin – (MK) 

1967 – Epoken Stalin – (MK) 

1968 – Näringslivet nydanas och Det totala kriget – (MK + WW2) 

1979 – Sovjetunionen – (MK) 

1983 – Stalin tar makten och Kollektivjordbruk tvingas fram – (MK) 

1994 – Socialismen under Stalin – (MK) 

1997 – Jordbruks- och industripolitiken och Terrorn – (MK) 

2007 – Femårsplanernas Sovjet och Moskvaprocesserna och Gulag – (MK) 

2008 – Kollektivisering och terror och Stalins terror och folkmord – (MK + Eget temaavsnitt) 

För Förintelsens del står den största delen av texten i kapitlet om mellankrigstiden i de 

tidigare böckerna, endast en kort del står i kapitlet om andra världskriget. Från 1979 blir det 

dock allt vanligare att huvuddelen om Förintelsen står i kapitlet om andra världskriget. I 

boken från 2007 finns ett helt kapitel om Förintelsen, efter kapitlet om andra världskriget, 

men i boken från 2008 står texten om Förintelsen åter i kapitlet om mellankrigstiden. 

När det gäller kommunisternas folkmord och terror står alltid huvuddelen av texten i kapitlet 

om mellankrigstiden, något annat var inte att vänta, eftersom detta folkmord inte kopplas 

ihop med andra världskriget på samma sätt som Förintelsen. I boken från 2008 har 

folkmordet och terrorn fått ett eget temaavsnitt i slutet av kapitlet om mellankrigstiden. 

I de tidigare läroböckerna står huvuddelen om nazismens folkmord inplacerat i den allmänna 

texten om Tyskland i kapitlet om mellankrigstiden. Ofta står en del vid en underrubrik av 

typen nationalsocialismen eller nazismen. En annan del står ofta under en rubrik av typen 

”Det totala kriget” eller ”Krigets facit”, i slutet av kapitlet om andra världskriget. I boken från 

1979 finns en rubrik som heter ”Befolkning, folkmord och näringsliv under kriget”. I boken 

från 1983 finns följande rubriker: ”Likriktning och rasutrotning” samt ”Motstånd, 

tvångsarbete och utrotning”. I boken från 1997 finns en rubrik som heter 

”Judeförföljelserna”, en som heter ”Den slutgiltiga lösningen” och en som heter 

”Koncentrationslägren”. I boken från 2007 finns ett helt kapitel som heter ”Förintelsen” och i 

boken från 2008 finns en rubrik som lyder ”Antisemitismen”. Dessutom finns ett eget avsnitt 

som heter ”Förintelsen”. Jag kan konstatera att tendensen från och med boken 1983, med 

undantag för boken från 1994, har gått åt att nazisternas folkmord gjort sig mer gällande i 

rubriker och till och med i de senaste böckerna tilldelats helt egna avsnitt.  
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 I de tidigare böckerna står kommunismens folkmord ofta inplacerat i den ”allmänna” texten 

om Sovjetunionen i kapitlet om mellankrigstiden, ofta under en rubrik av typen Stalin och i 

samband med industrialiseringen av Sovjetunionen. Det nämns aldrig något om terror eller 

liknande i rubrikerna. Men i böckerna från och med 1997 är det annorlunda. I boken från 

1997 finns mycket om kommunisternas folkmord och terror under rubriken ”Terrorn”. I 

boken från 2007 finns en rubrik som heter ”Moskvaprocesserna och Gulag”, där det mesta 

om kommunisternas terror står. I boken från 2008 finns det en rubrik som heter 

”Kollektivisering och terror”. Dessutom finns ett eget kapitel, eller temaavsnitt, som heter 

”Stalins terror och folkmord”. Det har alltså skett en markant utveckling inom detta område 

från 1990-talet.  

4.10 Vilka begrepp används i böckernas texter om kommunisternas 

folkmord? 

Tabell 10. Begrepp som används i läroböckernas texter om kommunisternas folkmord. 

 
Tvångs-
arbetare 

Utrensningar 
inom egna 

partiet 

Slavläger/ 
tvångs-

arbetsläger 

Utrota 
kulakerna 

Terror Gulag 
 

1944 
       

1954 x x x 
    

1956 x (x) x x 
   

1967 x x x x 
   

1968 x x x 
    

1979 x x x 
 

x 
  

1983 x x x x x 
  

1994 x x x x x 
  

1997 x x x 
 

x 
  

2007 x x x x x x 
 

2008 x x x x x x 
 

 

När det gäller vilka begrepp som används i beskrivningen av kommunisternas folkmord och 

terror har utvecklingen sett ut enligt följande: I alla böcker talas det om utrensningar inom 

det egna partiet, även om detta inte står uttryckligen i boken från 1956. Då står det bara att 

Stalin utmanövrerade eller likviderade sina meningsmotståndare, vilket alltså inte tydligt 

berättar att det var flera inom det egna partiet som likviderades. I alla böcker talas det också 

om tvångsarbetare, tvångsarbetsläger eller arbetsläger, även om någon bok benämner det 

slavarbetsläger. I sex av de tio böckerna som tar upp kommunisternas folkmord står det att 

kulakerna skulle utrotas. Detta är i böckerna från 1956, 1967, 1983, 1994, 2007 och 2008. Av 

de fem senaste böckerna nämner alltså fyra stycken kulakerna och att de skulle utrotas, 

vilket bara är fallet i 2 av de sex äldsta böckerna. I boken från 1979 är det för första gången 

tal om terror. Begreppet terror, eller som i boken från 1983 – terrorvåg – används sedan i 

alla de följande böckerna. Begreppet Gulag nämns för första gången i boken från 2007, och 

finns även med i den följande boken från 2008. 
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4.11 Vilka begrepp används i böckernas texter om Förintelsen? 

Tabell 11. Begrepp som används i läroböckernas texter om Förintelsen. 
   

 

Utrota 
judar 

Jude-
förföljelse 

Koncentra-
tionsläger 

Gaskamrar/ 
gasning 

Den 
slutgiltiga 
lösningen 

Ghetton 
Utrotnings-
läger eller 
liknande 

Auschwitz 
Förintelse- 

ord 

1944 
         1954 x x x 

      1956 x x x x 
     1967 x x x x 
     1968 x x x x 
     1979 x x x 

 
x x x 

  1983 x x x x 
  

x x 
 1994 x x x x x 

 
x x x 

1997 x x x x x 
 

x x x 

2007 x x x x x x x x x 

2008 x x x x x 
 

x x x 

 

När det gäller vilka begrepp som används i samband med texterna om Förintelsen är 

utvecklingen enligt följande: I princip i alla böckerna finns begrepp som judeförföljelse, 

koncentrationsläger och judeutrotning. I boken från 1956 nämns gaskamrarna för första 

gången och finns sedan med i alla böcker förutom den från 1979 som överhuvudtaget inte 

nämner något om gasningen. Begreppet ”den slutgiltiga lösningen” nämns första gången i 

boken från 1979 och finns sedan i de följande böckerna förutom boken från 1983. Boken 

från 1979 är också först med att använda begreppet utrotningsläger, som sedan återkommer 

i resten av böckerna utom den från 1994 som talar om förintelseläger och den från 2007, 

som använder begreppet dödsfabriker istället. Båda dessa begrepp är dock likvärdiga med 

utrotningsläger. Det intressanta är att orden skiljer sig markant från ordet 

koncentrationsläger, att det görs en skillnad. I boken från 1994 finns det för första gången 

begrepp som kan förknippas med ordet Förintelsen. Ordet Förintelsen används dock aldrig i 

texten, däremot kan man slå upp ordet Förintelsen i registret och hänvisas då till de berörda 

sidorna. Boken innehåller istället begrepp som förinta judarna och förintelseläger. I boken 

från 1997 står det om förintelsemetoder, döds- och utrotningsläger och den slutgiltiga 

lösningen men inte heller här finns Förintelsen med som specifikt begrepp för hela 

processen. Utrotningen av judarna benämns för första gången med begreppet ”Förintelsen, i 

läroboken från 2007. Förintelsen nämns också som begrepp i boken från 2008. Några av 

koncentrationslägrens namn nämns för första gången 1983. Då nämns Auschwitz, Dachau 

och Buchenwald. Boken från 1994 nämner bara Auschwitz, medan boken från 1997 nämner 

Auschwitz, Treblinka, Belsen och Maidanek. Boken från 2007 nämner sedan Auschwitz och 

Bergen – Belsen medan boken från 2008  nämner Auschwitz och Treblinka. Ordet getton 

finns bara med i två böcker, den från 1979 och den från 2007.  
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5. Analys och slutsatser – med egna tankar 
Vilka slutsatser kan jag nu dra av denna undersökning? Har läroböckernas skildring av 

mellankrigstiden och andra världskriget förändrats på något sätt mellan 1944 och 2008? Och 

iså fall på vilket sätt är framställningen annorlunda? 

När det gäller antal sidor som ägnas åt mellankrigstiden tycker jag mig se en liten generell 

ökning över tid, även om det är mycket individuellt från bok till bok. Jag kan även se en liten 

ökning när det gäller den procentuella andelen av böckerna som ägnas åt mellankrigstiden, 

trots att de senare böckerna har fler händelser att ta med eftersom de går längre fram i 

tiden. Antalet sidor som ägnas åt andra världskriget har också ökat lite generellt sett under 

den undersökta perioden, liksom andelen av böckerna som ägnas åt andra världskriget, men 

även här är de individuella variationerna väldigt stora mellan böckerna och det är svårt att 

dra någon generellt tydlig slutsats. Boken från 1944 behandlar över huvud taget inte kriget, 

utan går bara fram till krigets början. Att boken från 2008 ägnar både fler sidor och högre 

procentandel åt både mellankrigstiden och andra världskriget jämfört med boken från 1983, 

trots att det totala antalet sidor i boken minskat mellan böckerna och att boken går längre 

fram i tiden, är också en signal om att mellankrigstiden och andra världskriget fått ökat 

utrymme. Det känns alltså befogat att konstatera att en viss ökning har ägt rum för 

utrymmet som ägnas åt de båda avsnitten. Av detta kan jag dra slutsatsen att 

mellankrigstiden och andra världskriget anses mycket viktigt, eftersom utrymmet för 

avsnitten ökar trots att antalet sidor i de senaste böckerna ändå är relativt lågt och böckerna 

har mer stoff att behandla eftersom de går längre fram i tiden. Dessutom har antiken 

återinförts vilket borde leda till ännu mer stoffträngsel, men det har sållats på annat håll, de 

båda avsnitten har stått kvar starka. Att antiken togs bort i böckerna från 1967, 1968, 1979 

och 1994 skulle kunna leda till att deras procentsiffror blivit något högre än de andra 

böckernas, men de senaste böckerna har ändå höga siffror, vilket tydligt visar avsnittens vikt.  

När det gäller antalet bilder i läroböckerna kan jag konstatera att de ökat markant i avsnittet 

om mellankrigstiden och andra världskriget, även om den individuella skillnaden mellan 

böckerna också här är mycket stor. Boken från 1944 innehåller t.ex. ingen bild medan boken 

från 2007 innehåller hela 71 bilder. Värst är dock boken från 1994 med 83 bilder och hela 

40,6 % av utrymmet ägnat åt bilder. När det gäller hur många procent av utrymmet som 

utgörs av bilder har det också skett en ökning över tid under den undersökta perioden. Den 

procentuella andelen bilder av utrymmet har sin kraftigaste ökning i och med böckerna från 

slutet av 1960-talet. Sedan ligger böckerna ganska stabilt kring dessa procentsatser, omkring 

25 %, i alla efterföljande böcker utom den från 1979 som har ovanligt få bilder och den från 

1994 som ägnar ovanligt stort utrymme åt bilder. Böckerna med samma författare illustrerar 

utvecklingen väl. Boken från 1954 har bara 9 bilder medan den från 1968, har hela 45 bilder, 

en mycket stor och tydlig ökning mellan 1950-talet och 1960-talet. I boken från 1983 finns 27 

bilder medan boken från 2008 har 32 stycken. Mellan dessa båda böcker har utvecklingen 

inte varit lika markant även om antalet bilder ändå ökat. Om jag jämför mitt resultat med 

vad Selander kommit fram till i sin undersökning från 1988 kan jag konstatera att våra 
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undersökningar överensstämmer. Selander säger att bilder började införas i allt högre grad 

på 1950-talet, samt att en ny typografi slagit igenom på 1970- och 1980-talen. Detta 

stämmer bra med min undersökning som konstaterar att den största utvecklingen i antal 

bilder och procentuellt utrymme sker mot slutet av 1960-talet. Sedan är utvecklingen ganska 

stabil.  

När det gäller antal datum kan jag konstatera att antalet datum som anges exakt definitivt 

har ökat över tid i böckerna och är klart fler i de nyare böckerna än i de äldre. De två äldsta 

böckerna innehåller endast en datumangivelse vardera medan böckerna från 2000-talet 

innehåller 9 respektive 34 olika datum. Det vanligaste datumet är 1 september 1939, alltså 

datumet för andra världskrigets utbrott, det finns angivet i tio av de elva böckerna. De näst 

vanligaste datumen är den 9 april 1940, då Danmark och Norge anfölls av Tyskland, samt den 

7 december 1941, då Pearl Harbor attackerades av japanerna, som är nämnt i åtta av 

böckerna. Andra vanliga datum är 6 juni 1944, då de allierade landsteg i Normandie, 30 april 

1945, då Hitler tog självmord, 7-9 maj då kriget avslutades i Europa, samt 30 november 

1939, då Finska vinterkriget startade. Dessa datum nämns i fem eller sex av böckerna. Det är 

intressant att se hur vissa böcker väldigt tydligt visar att de inte vill använda för mycket 

datumangivelser. I boken från 1968 står t.ex. många av årtalen inom parentes, medan det i 

de flesta böcker annars är mycket vanligt med beteckningar som: i juni, i början av januari, 

under hösten eller liknande. Vissa datum tycker jag dock skall vara med, för det är sådana 

som betytt så pass mycket för den fortsatta historiska utvecklingen att eleverna borde 

presenteras för dem, det är också de datum som nämns i flest böcker. Det är intressant att 

konstatera att de äldre böckerna i min undersökning knappt har några exakta 

datumangivelser alls. Debatten om risken med för mycket årtal och datum måste ha 

avskräckt författarna rejält. Men nu har, som både jag och Göran Andolf konstaterat40, 

vinden vänt och det är åter fler datumangivelser i läroböckerna.  

När det gäller antal personnamn är slutsatsen att de flesta böckerna innehåller omkring 20 

olika namn i avsnitten om mellankrigstiden och andra världskriget och att det inte skett 

någon egentlig utveckling över tid.  Däremot om man tittar på antal namn totalt sett så har 

de ökat i de nyare böckerna jämfört med de äldre. Från och med 1979 innehåller alla 

böckerna över 100 namnangivelser. Slutsatsen är alltså att antalet namn totalt sett ökat i de 

nyare böckerna medan antalet olika namn som nämns förblivit relativt oförändrat, omkring 

20 stycken. Det överlägset vanligaste namnet i böckerna är Hitler, sedan kommer Stalin och 

därefter Mussolini. Intressant att de vanligaste namnen är de tre största diktatoriska 

ledarna. Författarna har bevisligen ansett att undervisningen om diktaturerna är mycket 

viktig. Antalet namn har, precis som antalet datum, varit nere och vänt på någon form av 

minimum till följd av den historiska debatten, men sedan ökat i de nyare böckerna. 

Det är först i böckerna från 1960-talet som Nordens och Sveriges historia finns med i de 

undersökta kapitlen. Det har att göra med att den allmänna och svenska/nordiska historien 
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tidigare varit uppdelad på två olika böcker, men att de nu slagits ihop till en bok. Delen om 

Norden finns i princip alltid i ett eget avsnitt, åtskilt från den allmänna historien. När det 

gäller antal rader och procentuell del om Norden i avsnittet om mellankrigstiden finns det 

ingen tydlig utveckling att spåra över tid och de individuella skillnaderna är mycket stora 

mellan böckerna. Jag kan dock konstatera att variationerna inom de olika intervallen är 

större mellan böckerna från 1960- respektive 1970-talet medan böckerna från 1990- och 

2000-talet ligger stabilare med 18 - 21 % av utrymmet tillägnat Norden. Variationerna har 

alltså minskat med tiden kan man säga och de fyra senaste böckerna har alltså nästintill lika 

mycket om Norden i kapitlet om mellankrigstiden. Kanske kan man dra slutsatsen att 

böckerna från 1990-talet och 2000-talet hittat en stabil nivå som man kan anta kommer att 

ägnas åt Norden även i fortsättningen. I avsnittet om andra världskriget har det dock skett 

en tydlig utveckling. Efter att utrymmet tillägnat Norden minskat en del i böckerna från 

1990-talet har antalet rader som behandlar Norden ökat mycket kraftigt i böckerna från 

2000-talet. Dessa böcker ägnar också mycket stor procentuell andel åt Norden, hela 48,5 % 

respektive 70,8 %. När det gäller Alla tiders historia-böckerna ägnar boken från 2008 161 

rader mer åt Norden under andra världskriget än boken från 1983, men 35 rader mindre om 

Norden under mellankrigstiden. Procentuellt sett innebär det 70,8 % jämfört med 50,9 % för 

Norden i kapitlet om andra världskriget och 19,9% jämfört med 26,0 % för Norden i avsnittet 

om mellankrigstiden. Detta speglar ganska bra utvecklingen totalt sett. Stor ökning i kapitlet 

om andra världskriget och ingen jätteskillnad i avsnittet om mellankrigstiden.  

När det gäller Sveriges andel kan jag konstatera att antal rader för Sverige i avsnittet om 

mellankrigstiden varierar kraftigt från bok till bok, medan antal rader om Sverige i avsnittet 

om andra världskriget ökat kraftigt i de två senaste böckerna, för att tidigare legat ganska 

likvärdigt i de flesta böckerna. Procentuellt sett har utvecklingen varit liknande. I avsnittet 

om mellankrigstiden finns ingen direkt förändring att spåra och i avsnittet om andra 

världskriget ökar procentandelen om Sverige i de två nyaste böckerna tydligt även om det 

också varierat ganska mycket tidigare. Procentuellt sett står det mer om Sverige i avsnittet 

om mellankrigstiden i två av de första tre böckerna som har med svensk historia i 

framställningen. I de fem senaste böckerna står det dock mer om Sverige i avsnittet om 

andra världskriget. I de tre senaste böckerna står det till och med klart mer om Sverige i 

avsnittet om andra världskriget än i avsnittet om mellankrigstiden. Jag drar slutsatsen att 

Sverige fått ökat utrymme i avsnittet om andra världskriget och att detta sedan påverkat 

resultatet för Norden, vars utrymme också ökat markant på 2000-talet i kapitlet om andra 

världskriget. Anledningen till att Sverige fått mer utrymme i kapitlet om andra världskriget 

tror jag kan bero på att många frågor blivit mycket aktuella: T.ex. diskuteras det mycket om 

den svenska neutralitetspolitiken i böckerna från 2000-talet. En fråga som blivit mycket 

viktig. 

När det gäller dispositionen av mellankrigstiden har den stora ekonomiska krisen fått mer 

utrymme, både sett till antal rader och procentuell andel, i de senaste böckerna än i de 

tidigare, framförallt från 1979 och framåt, även om boken från 2008 är ett undantag och 
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skriver relativt lite om just den ekonomiska krisen. Slutsatsen blir att den ekonomiska krisen, 

som till viss del kan ses som en av de grundläggande orsakerna till nazisternas 

maktövertagande och som påverkade världen väldigt mycket anses viktigare idag än tidigare. 

Att det handlar om ekonomi och inte politik kan säkert också spela in, då debatten gjort att 

böckerna med tiden handlar mer om ekonomisk och kulturell utveckling än politisk.  

När det gäller utrymmet som vigts åt demokratierna kan jag konstatera att det efter de tre 

äldsta böckerna skett en minskning i antal rader om demokratierna, undantaget böckerna 

från 1994 och 2007. Jag konstaterar även att det procentuella utrymme som ägnas åt 

demokratierna har minskat med tiden under den undersökta perioden, framförallt i de 

senaste tre böckerna. Frankrike är en av de demokratier som med tiden fått minskat 

utrymme i avsnittet om mellankrigstiden, både procentuellt sett och sett till antal rader som 

ägnas åt landet. England har också fått klart minskat utrymme under tiden som 

undersökningen gäller och har till och med minskat mer än Frankrike. Det är de tre äldsta 

böckerna som ägnar flest antal rader åt både Frankrike och England, sedan sker en ganska 

skarp minskning procentuellt sett till de efterkommande böckerna som sedan ligger ganska 

lika när det gäller utrymmet som ägnas åt England och Frankrike, undantaget boken från 

1968 som ägnar ganska stort procentuellt utrymme åt England. När det gäller Förenta 

Staterna är utvecklingen lite annorlunda. Här har utrymmet ägnat till landet snarare ökat 

med tiden. Framförallt är utvecklingen stark från och med boken från 1983. England är den 

demokrati som ägnas mest utrymme i fyra av de fem äldsta böckerna, sedan är det USA som 

ägnas störst utrymme av demokratierna i alla de efterföljande böckerna. Att demokratierna 

generellt sett fått mindre utrymme beror förmodligen på att det ansetts allt viktigare att 

fokusera på diktaturerna. Att visa de avskräckande dragen i diktaturernas historia, för att 

gynna det demokratiska synsättet, som förespråkas i läroplanerna. Att sedan USA fått ökat 

utrymme tror jag dels hänger samman med landets oerhört starka ställning idag, men också 

att det i de senare läroplanerna står att det är viktigt att undervisningen antar ett 

världsperspektiv.  Dessutom har allt fler böcker skrivit mer om den kulturella, ekonomiska 

och tekniska utvecklingen i USA, vilket också bidragit till det ökade utrymmet.  

När det gäller diktaturerna är det svårt att se någon tydlig samlad utveckling procentuellt 

sett under den undersökta tiden. Det är väldigt individuellt från bok till bok hur stor andel 

utrymme som diktaturerna får. När det gäller antalet rader som ägnas åt diktaturerna är det 

dock lite annorlunda. Tre av de fyra nyaste böckerna skriver över 355 rader om diktaturerna 

medan detta bara är fallet i två av de sju äldsta böckerna. De nyare böckerna ägnar alltså 

generellt sett något fler rader åt diktaturerna än de yngre. Den diktatur som tillägnas mest 

utrymme är i sex fall Tyskland och i fem fall Sovjetunionen. De tre nyaste läroböckerna 

skriver mer om Tyskland än om Sovjetunionen och de två nyaste skriver över 200 rader om 

Tyskland, undantaget boken från 1956 är det överlägset mer än de tidigare böckerna skrivit 

om Tyskland. Författarna till böckerna från 1983 och 2008 ägnar mycket mer utrymme åt 

Tyskland i den nyare boken än i den äldre samtidigt som de andra stora diktaturerna Italien 

och Sovjetunionen båda får minskat utrymme i den nyare boken jämfört med den äldre. För 
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Tysklands del har alltså utrymmet ökat en del, framförallt i de två senaste böckerna. För 

Sovjetunionens och Spaniens del kan jag inte se någon direkt utveckling åt något håll medan 

Italien och Turkiet har fått mindre utrymme med tiden. Utvecklingen i Japan tas upp i 9 av de 

11 böckerna. Kort sagt kan man konstatera att Japan i de äldsta böckerna fick relativt stort 

utrymme, som sedan minskade under en period, för att åter öka i de fyra senaste böckerna. 

För Kinas del har det generellt sett skett en minskning av utrymmet ägnat åt landets 

utveckling och utvecklingen nämns inte ens i tre av de senaste fyra böckerna. Här är mina 

slutsatser att Tyskland från och med 1990-talet fått ökat utrymme i läroböckerna eftersom 

det enligt styrdokumenten blivit allt viktigare att undervisa om nazismen, Hitler och 

Förintelsen (även om Förintelsen i de flesta nya böcker inte står med i kapitlet om 

mellankrigstiden och därför inte räknas till Tysklands utrymme). Det blir spännande att se 

om utrymmet för Sovjetunionen kommer att öka i böckerna nu när det förs in i läroplanen 

att det skall undervisas om kommunismens folkbrott och Gulag. (Visserligen bara specifikt i 

läroplanen för grundskolan, men att det skall undervisas om folkmord står ju även med i 

gymnasiets läroplan för 2011). För Italiens del tror jag minskningen har att göra med att man 

hamnat lite i skuggan av Hitler och Tyskland och att det liksom inte var något speciellt med 

Italien, det är helt enkelt annat som anses viktigare. Detsamma gäller Turkiet som inte heller 

ägnas något utrymme i de senaste böckerna. Det har helt enkelt fått sållas i det som ansetts 

minst viktigt. För Kinas del tror jag däremot att minskningen har att göra med att 

utvecklingen i landet fått egna avsnitt i de nyare böckerna, i takt med att landet fått en allt 

större ställning i världspolitiken. Då har det inte längre ansetts befogat att ha med 

utvecklingen i Kina i avsnittet om mellankrigstiden eftersom den inte direkt har så mycket 

med det hela att göra. 

Avsnittet som jag kallar Mot ett nytt krig har inte förändrats så mycket över tid. De flesta 

böckerna ligger kring lite drygt 60 rader om detta område och mellan 10-14% av utrymmet, 

även om vissa undantag naturligtvis finns.  

Det båda folkmorden har kvantitativt sett fått större utrymme i läroböckerna med tiden, 

framförallt på 1990-talet, men ännu tydligare på 2000-talet. Antalet rader om Förintelsen 

respektive kommunisternas folkmord och terror är fler på 1990-talet än tidigare och 

ytterligare betydligt fler på 2000-talet. Antalet bilder som visar de båda folkbrotten är klart 

fler i böckerna från 2000-talet jämfört med de tidigare böckerna som i stort sett innehåller 

en eller ingen bild. Nazisternas folkmord behandlas utförligare än kommunisternas i 7 av de 

10 böcker som behandlar folkmorden. Mellan böckerna från 1954 och 1968 föreligger nästan 

ingen skillnad men mellan böckerna från 1983 och 2008 är skillnaden mycket stor. 1983 är 

antalet rader om de båda folkmorden 15 respektive 14 medan motsvarande siffror 2008 är 

66 respektive 89. För Förintelsens del står i de tidigare böckerna den största delen av texten i 

avsnittet om Tyskland i kapitlet om mellankrigstiden, endast en kort del står i kapitlet om 

andra världskriget. Från 1979 blir det dock allt vanligare att huvuddelen om Förintelsen står i 

kapitlet om andra världskriget. I boken från 2007 finns ett helt kapitel om Förintelsen efter 

kapitlet om andra världskriget. När det gäller kommunisternas folkmord och terror står alltid 
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huvuddelen av texten i kapitlet om mellankrigstiden, något annat var inte att vänta, 

eftersom detta folkmord ofta inte kopplas ihop med andra världskriget på samma sätt som 

Förintelsen. I boken från 2008 har folkmordet och terrorn fått ett eget temaavsnitt i slutet av 

kapitlet om mellankrigstiden. Från och med boken från 1983, med undantag för boken från 

1994, har nazisternas folkmord gjort sig gällande i rubriker och i de senaste böckerna 

dessutom tilldelats helt egna avsnitt. För kommunisternas folkmord är det från och med 

boken från 1997 som det börjar göra sig gällande i rubrikerna. Utvecklingen på 2000-talet är 

sedan mycket kraftig. Att en företeelse nämns i en rubrik eller till och med får ett eget 

kapitel eller temaavsnitt måste tyda på att man helt enkelt anser att detta område är viktigt! 

Alltså kan jag konstatera att Förintelsen och kommunisternas folkmord och terror anses 

viktigare idag än i de äldre läroböckerna. 

Alla de 10 böcker som behandlar kommunisternas folkmord berättar om utrensningarna 

inom det egna partiet, tvångsarbetare och arbetsläger. I sex av böckerna står det att 

kulakerna skulle utrotas. Av de fem senaste böckerna nämner fyra stycken att kulakerna 

skulle utrotas, vilket bara är fallet i två av de sex äldsta böckerna. I boken från 1979 är det 

för första gången tal om terror. Begreppet terror används sedan i alla de följande böckerna. 

Begreppet Gulag nämns för första gången i boken från 1997, och finns sedan med i de 

följande böckerna från 2007 och 2008. I princip i alla 10 böcker som behandlar Förintelsen 

finns begrepp som judeförföljelse, koncentrationsläger och judeutrotning. I boken från 1956 

nämns gaskamrarna för första gången och finns sedan med i alla böcker förutom den från 

1979 som överhuvudtaget inte nämner något om gasningen. Begreppet ”den slutgiltiga 

lösningen” nämns första gången i boken från 1979 och finns sedan i de följande böckerna 

förutom boken från 1983. Boken från 1979 är också först med att använda begreppet 

utrotningsläger, som sedan återkommer i resten av böckerna utom den från 1994 som talar 

om förintelseläger och den från 2007, som använder begreppet dödsfabriker istället. Båda 

dessa begrepp är dock likvärdiga med utrotningsläger. Det intressanta är att orden skiljer sig 

markant från ordet koncentrationsläger, att det görs en skillnad. I böckerna från 1994 och 

1997 finns det för första gången begrepp som kan förknippas med ordet Förintelsen även 

om själva ordet Förintelsen inte nämns. Själva begreppet Förintelsen används för första 

gången i böckerna från 2007 och 2008. I boken från 1983 nämns olika koncentrationsläger 

vid namn för första gången. Auschwitz nämns i alla de kommande böckerna. Ordet getton 

finns bara med i två böcker, den från 1979 och den från 2007. Den sammanfattande 

slutsatsen för utvecklingen av folkmorden över tid är att alla signaler pekar på att de anses 

viktigare. De får mycket större kvantitativt utrymme, visas med fler bilder, nämns i allt fler 

rubriker, får egna kapitel och temaavsnitt samt innehåller allt fler viktiga begrepp. Detta 

samband finns också att spåra i läroplanerna. Även om det som tidigare sagts främst är i 

grundskolans läroplan som det står om Förintelsen, så kan jag inte tänka mig annat än att 

även de spelar in i författandet av gymnasieböckerna. Det är intressant att böckerna från 

2000-talet ökat skildringen av folkmorden så mycket som de gjort jämfört med böckerna 

från 1990-talet. Detta skulle kunna ha flera orsaker. En är att läroplanen från 1994 satt sig 

ordentligt, en annan att Göran Perssons projekt smittat av sig, en tredje att ”ryktet” om att 
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folkmorden ska skrivas in i de nya läroplanerna spritt sig samtidigt som 

sovjetkommunismens folkbrott också ska skrivas in i den nya läroplanen för grundskolan. Att 

folkmorden är en mörk del av världshistorien och väldigt viktigt att undervisa om är i alla fall 

lätt att konstatera efter denna läroboksanalys.  

6. Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att se om och hur gymnasiehistorieläroböckernas 

framställning av mellankrigstiden och andra världskriget har förändrats från tiden efter 

andra världskriget till idag. Undersökningen sträcker sig över drygt 60 år och görs med hjälp 

av elva historieläroböcker för gymnasiet. Den äldsta boken i studien är från 1944 och den 

yngsta från 2008. Boken från 1944 behandlar dock bara tiden fram till andra världskriget.  

Det hade naturligtvis varit önskvärt att hitta en bok som låg närmare kriget i tid, eftersom 

skillnaderna i framställningen av kriget på grund av tidsavståndet då kanske hade blivit ännu 

intressantare, men det visade sig faktiskt att det inte gavs ut några böcker för gymnasiet 

under denna tid. Böckerna är valda så att de två och två representerar olika tidsintervall och 

att respektive utgivningsår inom samma tidsintervall ligger nära varandra, för att lättare 

undvika att ”specialfall” leder undersökningen och dess resultat i fel riktning. T.ex. är 

böckerna från 1950-talet från 1954 och 1955 och böckerna från 1960-talet från 1967 och 

1968.  

Flera forskare har konstaterat att läroboken är mycket central för undervisningen, 

framförallt i historieämnet. Sture Långström konstaterar t.ex. att studier från olika länder 

visar att läroboken är det hjälpmedel som påverkar, strukturerar och styr undervisningen 

mest. Flera forskare kommer också fram till att det finns en så kallad lärobokstradition och 

att det som påverkar läroböckernas utformning i första hand är hur tidigare läroböcker 

utformats och lärarnas undervisningstradition. Men att även teknik, layout och 

styrdokument påverkar framställningen. Sture Långström konstaterar att läroböckerna 

under femtio år fram till 1990-talet genomgått stora förändringar layoutmässigt men till 

innehåll och upplägg har endast små didaktiska förändringar ägt rum.  

Min undersökning är framförallt kvantitativ men även i viss mån kvalitativt inriktad. Vissa 

saker har varit mycket svåra att undersöka medan andra varit enklare att strukturera och 

studera. Metoden grundar sig i stora drag på jämförelser av antal sidor och rader som ägnas 

åt olika områden. Eftersom inte alla läroböcker drar gränsen för vad som tillhör 

mellankrigstiden respektive andra världskriget lika har jag dragit egna gränser för vad i 

böckerna som skall tillhöra avsnittet om mellankrigstiden respektive det om andra 

världskriget och dessa gränser gäller sedan genom hela undersökningen. Undersökningen 

innehåller många procentuella jämförelser, vilket innebär att skillnader i hur stora sidorna i 

de olika böckerna är respektive hur många rader de innehåller reduceras. Saker som 

undersöks är t.ex. hur mellankrigstiden är upplagd, hur stor del den nordiska respektive den 

svenska historien får i avsnitten samt hur många bilder, namn och datum avsnitten 
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innehåller. Dessutom studeras under vilka rubriker som Förintelsen respektive 

kommunisternas folkmord står, samt vilka begrepp som används i samband med dessa 

folkmord.  

I undersökningen kommer jag fram till att antalet sidor som ägnas åt mellankrigstiden och 

andra världskriget samt den procentuella andelen av böckerna som ägnas åt avsnitten har 

ökat över tid i undersökningen. Men ökningen är mycket liten och skillnaderna från bok till 

bok är mycket stora och gör det svårt att dra generella slutsatser.  

Antalet bilder samt hur stort procentuellt utrymme som bilderna upptar i avsnitten har ökat 

rejält från de äldsta böckerna till de nyaste, även om variationerna mellan böckerna även här 

är rätt stora. Den största ökningen äger rum mellan böckerna från 1950-talet och 1960-talet. 

Sedan stabiliseras antalet bilder och det procentuella utrymmet som ägnas åt bilder en 

aning, även om vissa undantag finns.  

Antal datum som anges exakt har definitivt ökat över tid i böckerna och är klart fler i de 

nyare böckerna än i de äldre. Det är intressant att konstatera att de äldre böckerna knappt 

har några exakta datumangivelser alls och att vissa böcker väldigt tydligt visar att de inte vill 

använda för mycket datumangivelser. Debatten om risken med för mycket årtal och datum 

måste ha avskräckt författarna rejält.  

De flesta böckerna innehåller omkring 20 olika personnamn i avsnitten om mellankrigstiden 

och andra världskriget och det har inte skett någon egentlig utveckling över tid. Däremot har 

antalet namnangivelser totalt sett ökat i de nyare böckerna jämfört med de äldre. 

Det är först i böckerna från 1960-talet som Nordens och Sveriges historia finns med i de 

undersökta böckerna. Delen om Norden finns i princip alltid i ett eget avsnitt, åtskilt från den 

allmänna historien. Delen om Norden och Sverige i avsnittet om mellankrigstiden är 

generellt sett relativt oförändrad över tid. Men i avsnittet om andra världskriget har det först 

skett en minskning, i böckerna från 1990-talet, och sedan en stor ökning, i böckerna från 

2000-talet, i hur mycket som ägnas åt Norden i kapitlet om andra världskriget. När det gäller 

utrymmet som ägnas åt Sverige i avsnittet om andra världskriget har det skett en stor ökning 

i böckerna från 2000-talet jämfört med tidigare. 

I avsnittet om mellankrigstiden har det skett en del förändringar även om de flesta inte varit 

så stora. Den stora ekonomiska krisen har fått mer utrymme i de senaste böckerna än i de 

tidigare, framförallt från 1979 och framåt. Demokratierna har, med något undantag, fått 

minskat utrymmer i de senare böckerna jämfört med de tre äldsta. Utrymmet som ägnas åt 

Frankrike och England har minskat över tid medan utrymmet om USA har ökat, framförallt 

från och med boken från 1983. När det gäller diktaturerna är det svårt att se någon tydlig 

samlad utveckling procentuellt sett under den undersökta tiden. De nyare böckerna ägnar 

dock generellt sett något fler rader åt diktaturerna än de äldre. För Tysklands del har 

utrymmet ökat en del, framförallt i de två senaste böckerna. För Sovjetunionens och 

Spaniens del kan jag inte se någon direkt utveckling åt något håll medan Italien och Turkiet 
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med tiden fått minskat utrymme. I de äldsta böckerna fick Japan relativt stort utrymme, som 

sedan minskade under en period, för att åter öka i de fyra senaste böckerna. För Kinas del 

har det generellt sett skett en minskning av utrymmet. 

De båda folkmorden har kvantitativt sett fått större utrymme i läroböckerna med tiden, 

framförallt på 1990-talet, men ännu tydligare på 2000-talet. Antalet bilder som visar de båda 

folkbrotten är klart fler i böckerna från 2000-talet jämfört med de tidigare böckerna som i 

stort sett innehåller en eller ingen bild. Från och med boken från 1983, med undantag för 

boken från 1994, har nazisternas folkmord gjort sig gällande i rubriker och i de senaste 

böckerna dessutom tilldelats helt egna avsnitt. För kommunisternas folkmord är det från och 

med boken från 1997 som det börjar göra sig gällande i rubrikerna och i boken från 2008 har 

folkmordet fått ett eget avsnitt. Att en företeelse nämns i en rubrik eller till och med får ett 

eget kapitel eller temaavsnitt måste tyda på att man helt enkelt anser att detta område är 

viktigt! De begrepp som används i samband med de båda folkmorden har dessutom blivit 

djupare och fler i de nya böckerna.  Förintelsen nämns för första gången i boken från 2007, 

boken från 1979 är den första som talar om terror och Gulag nämns första gången i boken 

från 1997. Alltså kan jag konstatera att Förintelsen och kommunisternas folkmord och terror 

anses viktigare idag än i de äldre läroböckerna.  
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