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Sammanfattning 

Denna studie behandlar webbaserade läromedel och läroböcker. Läromedel är verktyg som 

används i undervisningen. En pedagogisk text är inte neutral eller objektiv. Den övergripande 

problemformuleringen var hur dessa läromedel behandlar Kubakrisen, vad som privilegieras 

och vad för konsekvenser detta får. För att besvara detta ställdes två frågor: Vilka länder 

fokuserar läromedlen på? Vilka händelser tas upp och hur behandlas de? Frågorna besvarades 

i sin tur med en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. I den kvantitativa räknades relevanta 

ord i texten och i den kvalitativa studerades hur dessa ord användes och i vilket sammanhang 

de fick utrymme. Resultatet visade att det tydligt finns olika fokus i olika läromedel. Detta är 

beroende av vad som studeras, exempelvis antalet gånger ett lands namn förekommer eller 

namnet på statens ledare. Resultatet visade även att samma händelse beskrivs på olika sätt i 

olika texter och att det får konsekvenser för läsaren som kritiskt måste förhålla sig till det den 

läser. Slutsatserna blev att de två webbaserade texterna skiljer sig avsevärt från varandra om 

de skulle användas i ett undervisningssammanhang. Läroböckerna skiljer sig mot de 

webbaserade men också mellan varandra. Läroböckerna får funktionen av att förmedla inte 

bara fakta utan även traditioner, samhällsklimat, idéer och värderingar vilket tydligt märks i 

texterna om Kubakrisen.  

Nyckelord: Pedagogik, Elevtexter, Textanalys, Innehållsanalys, Läromedel 
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1. Inledning 

Det är ett stort ansvar att vara lärare. En lärare ska lära ut relevanta kunskaper och fakta till 

eleverna och görs inte det sköter inte läraren sitt uppdrag och tappar dessutom elevernas 

respekt och tilltro. Under min utbildning läste jag en kurs om läromedelsanalys och kom till 

insikt i hur ofta, vanligt och lätt det var att ta till hjälpmedel som läroboken för att försöka nå 

de uppsatta målen i styrdokumenten. Utan att tidigare ha reflekterat djupare har även jag gjort 

detta under mina VFU-perioder och antagit att sanningen om allt inom ett visst ämne finns i 

läroboken. Det har även jag fått lära mig under min skoltid i de allra flesta ämnena.  

Under den kurs jag läste om läromedelsanalys fick jag ganska tidigt upp ögonen för att en 

lärobok aldrig kan vara helt objektiv och neutral. Det intressanta blir då att studera vad som 

faktiskt finns i läroböckerna och om alla läroböcker ser likadana ut. Om inte, hur och varför 

skiljer de sig åt?  

En annan aspekt som intresserade mig var hur mycket den ökade informationen på nätet 

påverkar undervisning och kunskap. Under mina VFU-perioder har jag upptäckt hur ofta 

webbsidor dyker upp i arbeten som eleverna gör och hur ofta jag själv använder webbsidor i 

undervisningen. Många webbsidor är kanske nationellt accepterade som sanna och neutrala 

och därför också lämpliga och kanske fördelaktiga att använda i vissa 

undervisningssituationer. Även dessa är skrivna av någon i ett specifikt syfte, och det 

intressanta blir då att se om detta syfte sammanfaller med det syfte en lärobok har skrivits för. 

Det väcktes då en tanke om att jämföra valda webbaserade texter med läroböcker. Uppsatsen 

kommer fokusera på att jämföra två webbaserade uppslagsverk och fem läroböcker gällande 

Kubakrisen och hur den framställs samt vad författarna valt att lägga fokus på. 

Kubakrisen är en händelse 1962 som kom att handla om tre länder. USA med John F. 

Kennedy som ledare och Sovjetunionen med Nikita Chrusjtjov som ledare var den tidens 

supermakter och Kuba med Fidel Castro som ledare kom att ha en central roll för händelsen. 

På Kuba hade Sovjet varit delaktig i att bygga avfyrningsramper som skulle kunna skicka 

raketer in i USA. Samtidigt skickades det sovjetiska fartyg mot Kuba med vapen. USA 

förhindrade detta genom att införa en blockad av Kuba så att inga fartyg obemärkt skulle 

kunna ta sig dit. De sovjetiska fartygen vände och undvek att det blev en direkt konfrontration 

mellan länderna. Krisen hade betydelse för den kapprustning som skedde under det så kallade 

kalla kriget mellan supermakterna. 
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1.1 Bakgrund 

Skolans pedagogiska texter kan alltså ses som en social kodifiering av vad som gäller både i 

och utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer för sociala 

relationer och verksamheter (Carlson & von Brömssen 2011 s. 15) 

Läromedlen påverkar inte bara eleverna i klassrummet utan får även verka i samhället och i 

relationer mellan människor. De kan bryta men också skapa och reproducera normer och 

värderingar. 

Historiskt har traditionella läroböcker varit i centrum för undervisningen och mer eller 

mindre styrt innehållet. Tidigare har staten kontrollerat läromedlen bland annat i syfte att 

försöka få en enhetlig och homogen utbildning i hela Sverige (Johnsson Harrie 2009). Idag 

finns den kontrollen och granskningen inte kvar men läroboken har fortfarande en central och 

dominerande roll i klassrummen och undervisningen. Detta bland annat för att den ger både 

läraren och eleverna stöd och struktur och för dess tillgänglighet (Carlson & von Brömssen 

2011). Läroboken förutsätts följa läroplanernas riktlinjer och används även av lärare för att 

lära sig. Nya och oerfarna lärare tenderar att använda läroboken mer frekvent (Holmén 2006, 

ss. 23-24). Läromedel kommer i denna studie användas i enlighet med hur Skolverket 

definierar begreppet i en rapport som heter Läromedlens roll i undervisningen. 

Grundskolelärarnas val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 

samhällskunskap 2006. Enligt 1980 års läroplan Lgr80 är det material som lärare och/eller 

elever använder i undervisningen för att nå uppställda mål läromedel (Skolverket 2006, s. 7).  

Styrdokumenten förespråkar idag att eleverna använder sig av webbaserade källor i skolan. 

De didaktiska ideal som råder och de didaktiska val en lärare gör skapar ofta situationer där 

eleverna får söka information på internet (Mattlar 2010, s. 84). Med de förutsättningarna är 

det rimligt att anta att webbaserade texter som exempelvis webbaserade uppslagsverk som 

används i undervisningen kan ses som en pedagogisk text, ett läromedel, dock som en 

sekundär snarare än primär pedagogisk text (Mattlar 2008, s. 26).  

Informationstillgången har ökat avsevärt sedan informationsteknikens stora utveckling. 

Dessa nya läromedel har påverkat undervisningen och har gett förutsättningar för ökat lärande 

men har också skapat problem för lärare och elever (Skolverket 2006, s. 14). Carlson och von 

Brömssen (2011) menar dock att det ännu inte blivit en alltför stor förändring i och med detta 

då det på internet krävs att man sorterar och filtrerar information. Eleverna söker då hellre 

fakta enkelt och snabbt och därför intresserar de sig inte lika mycket för att analysera och 

sortera information. Därmed ställs högre krav på lärarens kritiska och analytiska kompetens i 

och med att läromedel, som internetsidor, används i högre utsträckning (Carlson & von 
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Brömssen 2011). Det förespråkas även i skolan att använda sig av IKT och webbaserade 

material och det är då rimligt att anta att eleverna använder detta (Mattlar 2010, ss. 83-84). 

Eftersom de används i hög utsträckning blir de intressant att jämföra de med de traditionella 

läromedlen, läroböckerna. Speciellt inom samhällsorienterade ämnen tenderar lärare och 

elever att flitigt använda läroböcker men också komplettera med Internet (Skolverket 2006, s. 

14). Detta för att läroboken inte längre tycks innehålla all fakta och information som behövs 

och som används i skolan. Det gör att läroboksförlagen kompletterar läroböckerna med att 

skapa webbresurser med uppgifter och ytterligare information. Hela upplagor av läroboken 

kan ligga ute på nätet och på så vis behöver inte eleverna bära runt flera läroböcker i väskan 

utan kan exempelvis använda sin surfplatta och få tillgång till alla läroböcker. Riskerna med 

detta är bland annat att eleverna väljer att klippa och klistra istället för att arbeta med texten. 

Det stora meningserbjudandet kan också distrahera läsaren (Selander & Kress 2011, ss. 60-

61).      

1.2 Litteraturöversikt 

Läromedelsfrågor 

En text har flera funktioner. Texten är ”ett socialt avtryck och bär spår av såväl världsbild och 

syfte som tillkomsthistoria och avsedd användning” (Selander & van Leeuwen 1999, s.178). 

Bergström och Boréus (2012) preciserar mer med att texter har två stycken huvudfunktioner. 

Den ena är en innebördsaspekt och syftar till att texten har ett innehåll att förmedla. 

Författaren skriver texten för att reflektera, beskriva omgivningen eller om sina egna 

upplevelser. Texten i det fallet uttrycker en bestämd syn på någonting. Den andra aspekten är 

en interpersonell aspekt. Den uttrycker en åsikt, informerar om något och används inte bara 

för reflexion utan även för en aktiv handling. Texten måste alltid ha en mottagare och en idé 

om hur läsaren ska reagera över texten (Bergström & Boréus 2012, ss. 21-22). Ett läromedel 

har också specifika funktioner. Läromedel har tre stycken huvudfunktioner, nämligen 

upprätthålla ett kollektivt minne, normera sociala praktiker och sprida kunskap (Mattlar 2008, 

s. 19). Det innebär att läroböckerna inte bara fungerar som kunskapsförmedlare men också 

finns till för att sprida samhällets normer och ge olika läsare samma sorts kunskaper.  

Det som formar en lärobok är bland annat fakta från forskningen. Det är inte bara fakta 

som finns i läroböckerna utan även politiska önskemål och felaktig information som lyckats 

komma in. Det är också läroboksproducenterna, författarna och förlagen som styr 

urvalsprocessen. Läroboken formas även genom statlig kontroll i form av läroplaner och 

innan 1991 granskningsmyndigheter (Holmén 2006, ss. 24-28). Eftersom läroböckerna 
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produceras för att säljas påverkas också efterfrågan på läroboksmarknaden genom till exempel 

politiska skillnader i samhället och speciella inriktningar på skolorna och det påverkar 

utformningen av läroböckerna (Apple & Christian-Smith 1991). Slutligen spelar 

samhällsklimatet, lärobokstradition, läroboksgenre och gamla fördomar in på vad för 

läroböcker som används och hur de ser ut (Holmén 2006, ss. 24-28).  

Läroböckerna i skolan innehåller idéer, värderingar och traditioner som eleverna förväntas 

lära sig och ta till sig (Foster 2011). Det betyder att det inte går att se läromedlen och inte 

heller läroplanerna som neutrala och objektiva. Vi måste förhålla oss kritiskt till dessa och 

förstå innebörden av att läromedlen inte lär ut en neutral och objektiv fakta utan är starkt 

influerad av samhällsstrukturer och författarna (Apple & Christian-Smith 1991).  

Läroboken är det främsta och mest relevanta läromedlet i skolan. Läroboken är ibland den 

enda bok som en elev läser i sitt liv. Dess utformning och layout gör att den utstrålar 

förtrogenhet, tillförlitlighet och korrekthet och därför ger den ett intryck av att vara sann och 

riktig (Långström 1997, s. 10). Läroboken har också en fostrande och socialiserande roll 

(Selander & van Leeuwen 1999, s.177). Skoltexten har även den funktionen att den selekterar, 

väljer ut vad som ska finnas i en text och vad som inte ska finnas. Den organiserar kunskap på 

så sätt att den kombinerar värderingar och kunskap. På samma sätt som den tystar kunskap 

och värderingar kan den privilegiera andra och på så sätt får den inte bara en didaktisk 

funktion utan även en selektiv (Ajagán-Lester 1999, s. 122). 

Läroboken i sig är exklusivt utformad för att användas i ett undervisningssammanhang. 

Texten är lätt att bryta isär och använda på flera olika sätt. Selander och Kress menar att det 

som kännetecknar ett läromedel är att det ska vara kumulativt. Det ska successivt bygga på 

vad eleverna har för kunskaper sen tidigare och sedan öka lärandet i en viss takt. Vanligtvis 

ska också det innehålla övningsuppgifter och frågor. Men en elev kan vara helt ointresserad 

av själva texten och innehållet och enbart fokusera på att få bra betyg, och texten går att 

använda på det sättet också (Selander & Kress 2011, s. 81). Detta gör att när sekundära 

pedagogiska texter, texter som primärt inte är avsedda för undervisning som en lärobok är, 

används för undervisning väcks frågor om texten passar för den nivå eleven befinner sig på 

för att det ska kunna användas som läromedel.  

Med det ökade utbudet på internet av webbaserade pedagogiska texter som kan användas 

som läromedel och den ökade tillgången till teknik på skolorna ökar också kravet på läraren 

att ha ett tekniskt kunnande. Det kräver också ett ökat aktivt och kritiskt förhållningssätt från 

både lärare och elever. Läraren får också en större roll som handledare då eleverna själva 

surfar runt i cyberrymden (Selander & Kress 2011, s. 134). Läraren blir inte längre den som 
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nödvändigtvis vet mest i klassrummet. Att läraren ses mer som en arbetsledare/handledare kan 

skapa problem som att läraren måste öka sanktionsmöjligheterna då eleverna skolkar eller inte 

gör uppgifterna. På det sättet tappar skolan en av sina kärnpunkter att alla ska inkluderas då 

det troligtvis resulterar i att fler elever hoppar av eller inte följer med i tempot som hålls 

(Boström & Lidholt 2006, s. 62). 

Läromedelsanalyser 

Det finns en hel del som gjorts kring läromedelsanalys och textanalys. Jag har funnit tre 

stycken relevanta vetenskapliga publikationer som håller sig i närheten av det denna studie 

handlar om som jag tänkte presentera närmare.  

Janne Holmén har skrivit sin avhandling Den politiska läroboken: Bilden av USA och 

Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Precis som 

titeln beskriver har han studerat hur de båda supermakterna framställts i över 350 läroböcker 

sedan 1930. Han har använt sig av en kvalitativ textanalys där han valt ut vissa kategorier han 

tittar på och som han placerar det han finner under. Han har också använt sig av en metod som 

kallas relativ tendens. Texterna jämförs med varandra för att placeras som negativ eller 

positiv. Han kommer fram till att de utrikespolitiska val småstaterna Sverige, Norge och 

Finland gjorde under Kalla kriget fick direkta konsekvenser i hur läromedlen framställde USA 

och Sovjetunionen. Han menar att det sker väldigt snabbt och ser inte den tröghet som många 

vill fastslå finns när det gäller hur snabbt läroboken förändras. Han förklarar det med att det 

kanske inte gjorts så mycket forskning kring de politiskt kontroversiella och lättföränderliga 

materialet. Det vill säga det material som berör känsliga områden inom exempelvis 

historieämnet och som snabbt kan förändras över tid. Därför är bilden av att läroböckerna 

förändras långsamt kvar. Han pekar även på att det ofta gjorts undersökningar på tredje 

världen, och inte första eller andra (Olsson 1988, Palmberg 2000) och att det påverkar. Vad 

gäller Kubakrisen säger han att alla läroböcker tar upp att det var USA:s politik som drev 

Kuba att alliera sig med Sovjetunionen. Enda skillnaderna som fanns var angående om Sovjet 

fick någon motprestation av USA efter att de monterat ner sina robotbaser på Kuba (Holmén 

2006). 

Jörgen Mattlar har skrivit sin avhandling Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av 

läroböcker i svenska som andraspråk. I den behandlas ett antal läroböcker och hur de 

framställer vissa saker med tesen att det finns en ideologisk bakgrund. Han har använt sig av 

både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvantitativa används framförallt som ett stöd 

och en hjälp till den kvalitativa men den används också för att svara på vissa frågor som ställs. 
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Han kommer fram till att läroboken är en arena för ideologiproduktion, att läromedel kan ses 

som en arena för maktkamp och strävan efter hegemoni. Det är inte bara genom historiska 

förändringsprocesser kopplade till läroplaner och samhällsutveckling som en lärobok 

förändras (Mattlar 2008). Mattlar har också skrivit en artikel i Klimatdidaktik – att undervisa 

för framtiden som heter ”Isbjörnar och klimatsmarta konsumenter – en studie av 

klimatdiskursen i webbaserade medietexter” och det är en diskursanalys om hur 

klimatbegreppet används i webbaserade medier. Han menar bland annat att det kan anses vara 

sekundära pedagogiska texter med tanke på den IKT-utveckling samhället har (Mattlar 2010).  

Selander och von Leeuwen har skrivit en artikel som heter ”Vad gör en text?” i boken 

Textanalys / introduktion till syftesrelaterad kritik där de jämför Nationalencyklopedin, en 

lärobok och en cd-rom. De jämför hur hjärtat förklaras i dessa pedagogiska texter. De 

kommer fram till flera intressanta saker, bland annat att en lärobok måste läsas från början till 

slut för att ge mening åt läsaren. I Nationalencyklopedin går de att läsa olika stycken och ett 

par bilder hjälper till att förklara texten. NE är skapad för att söka i och ger ingen vägledning 

eller möjlighet för att söka vidare, och det svarar bara på frågan ”vad är…”. Läroboken svarar 

dels på den frågan men också på frågan ”hur gör jag när…”. De kommer fram till att 

läroboken är en informerande och berättande text medan NE presenterar en avhumaniserad 

och förklarad text som ger en bild av att den är odiskutabel och objektiv. De avslutar med att 

konstatera att i en planerad undervisning är NE inte lika användbar och smidig (Selander & 

van Leeuwen 1999). Enligt författarna är läroböckerna bättre för undervisning än 

Nationalencyklopedin men likväl används den senare aktivt i skolan. 

Sammanfattning bakgrund och litteraturöversikt 

Samtidigt som läroboken och webbaserade läromedel är enkla och lättanvända i 

undervisningen kan de vara väldigt svårtolkade och komplexa. Precis som alla texter skrivs 

läroboken och uppslagsverk med ett eget syfte och för specifika miljöer och målgrupper. När 

dessa används tillsammans och när ett uppslagsverk ska försöka svara på frågan ”hur gör jag 

när…?” ställs det på läraren både högre krav på teknisk kompetens men också kritisk 

granskning, källhantering och källkritik. Lärarens roll förändras också genom att webbaserade 

pedagogiska texter används mer flitigt i undervisningen. Dessutom har läroboken och 

läromedel visat sig innehålla mycket mer än bara faktakunskaper och undervisningsmaterial 

för eleverna. Texterna är inte neutrala och objektiva och de påverkas av samhällsförändringar, 

förlag och författare. Mot bakgrund av vad litteraturöversikten visar är den relevanta frågan 

hur kategorierna av pedagogiska texter framställer samma historiska skeende, nämligen 
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Kubakrisen. Det är med andra ord intressant att reda ut vilka händelser och parter som får 

utrymme i texterna och hur de behandlas.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur de primära pedagogiska texterna, läroböckerna och 

de sekundära pedagogiska texterna, de webbaserade encyklopedierna behandlar Kubakrisen. 

Vilka händelser prioriteras och vilka konsekvenser får dessa prioriteringar?  

För att svara på syftet har jag valt två frågeställningar 

- Vilka länder får störst respektive minst utrymme i texterna om Kubakrisen? 

- Vilka händelser tas upp och hur behandlas de i texterna?  

- Hur visar sig likheter/skillnader i hur de olika läromedlen presenterar händelserna? 

1.4 Metod 

För att nå mitt syfte och för att svara på mina frågor har jag valt att göra en kvantitativ och en 

kvalitativ innehållsanalys. Syftet med det är att genom den kvantitativa analysen kunna se ett 

mönster och skapa en översiktlig uppfattning om vad läroboksförfattarna lagt fokus på. Den 

kvalitativa analysen används för att se på vilket sätt och i vilket sammanhang länderna 

placerats in. 

Kvantitativ textanalys 

En kvantitativ studie innebär att på något sätt räkna eller mäta förekomsten av exempelvis 

vissa ord i en text.  I denna studie har det valts ut ett antal ord som förekommer eller kan 

förekomma i texterna som används och sedan har antalet gånger de orden använts räknats. 

Genom att räkna orden i texterna är det möjligt att urskilja tendenser till var textförfattarna 

väljer att lägga fokus. Detta har gjorts manuellt då texterna i sig inte varit särskilt långa och 

alla har inte varit tillgängliga digitalt. Anledningen för att använda sig av en kvantitativ metod 

är främst att forskaren vill komma åt manifesta inslag i en text. Det vill säga vad som i texten 

uttrycks explicit. Genom att studera det finns möjlighet att komma nära och finna det som inte 

förekommer eller förekommer sällan i en text (Boréus & Bergström 2012, s. 51). Det kan 

användas i flera syften. Bland annat för att jämföra förekomsten av något i en text med den 

omgivande verkligheten, för att se hur en text förhåller sig positivt/negativt, om texten är 

objektiv, partisk eller saklig och för att se hur stor uppmärksamheten för ett visst ämne är 

(Boréus & Bergström 2012, ss. 52-53).  
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Det är viktigt att poängtera att det många gånger inte är av intresse att studera hur ofta 

något nämns utan snarare hur något sägs. Detta kan lösas genom att vara tydlig med vad 

studien går ut på och precisera frågeställningen så den blir relevant för en kvantitativ studie. 

En annan kritik mot en kvantitativ analys är att det outtalade inte räknas. Det kan vara för 

självklart eller helt enkelt oviktigt i sammanhanget. Det blir till exempel ett problem när 

texten beskriver något som de redan talat om tidigare. Detta är lättare att hantera vid en 

manuell textanalys än en datoriserad men ställer också krav på uppmärksamhet hos forskaren. 

Det största problemet är att orden tas ur sitt sammanhang (Bergström & Boréus 2012, ss. 80-

81). 

Det skapades ett enkelt kodschema som växte fram under tiden som texterna bearbetades. 

Genom att räkna antalet gånger länderna nämns, personer kopplade till länder samt hur ofta 

det hänvisas till länderna går det att se mönster om något land bearbetas mer än de andra i 

texterna. De länder som valdes ut att närmare studera var USA, Sovjetunionen, Kuba och 

Turkiet. De tre första är på alla sätt och vis huvudaktörer i situationen men Turkiet har också 

en viktig position. USA hade under denna period raketbaser i Turkiet som kunde avfyra 

raketer som nådde in i Sovjetunionen. Att explicit se om nämnandet av Turkiet förekommer i 

texterna är därför av intresse. Sedan valdes också en kategori som övriga världen (Se tabell 2.) 

De personnamn som särskilt studerades var Nikita Chrusjtjov, John F. Kennedy och Fidel 

Castro samt övriga personer från respektive land. I dessa kategorier är det enbart då namnen 

förekommer och inte då det exempelvis hänvisas till USA:s president enbart (Se tabell 3). 

Att bara studera namn och länders utrymme i texterna blir inte tillräckligt för att kunna 

besvara syftet. Därför räknades också antalet gånger det refereras till ländernas handlingar och 

material. Genom att göra det blir det ännu tydligare vad författarna valt att fokusera på och 

privilegiera. Alla gånger det nämns något med sovjetisk, amerikanskt, kubanskt räknas samt 

alla de ändelser som kan förekomma på dessa ord. Några exempel på användningen av den 

här typen av hänvisningar är sovjetiska fartyg, amerikanska stridsenheter och kubanska varor 

(Se tabell 4). 

Kvalitativ textanalys 

Den kvantitativa undersökningen kan ses som en grund för att förstå strukturer och på vad 

läromedlen väljer att lägga sitt fokus. Det räcker däremot inte för att se i vilket sammanhang 

någonting nämns. Det är därför en kvalitativ analys blir intressant. Till skillnad från den 

kvantitativa riktar sig den kvalitativa på djupet och inte på bredden (Bryman 2002, s. 260). 
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I den här studien används den kvalitativa analysen för att se i vilket sammanhang de 

räknade orden används och hur olika situationer framställs. Tre stycken händelser har valts ut 

att titta närmare på. Det är hur Castro och Kuba beskrivs och orsaker till att de närmar sig 

Sovjetunionen. Den andra är hur det skrivs om de sovjetiska fartygen, robotbaserna och 

USA:s reaktion på detta. Den sista situationen är vad som händer efter att fartygen vänt 

tillbaka mot Sovjetunionen och efterspelet av krisen.  

1.5 Material & Avgränsningar 

Böckerna valdes ut efter kategorierna att de skulle vara antingen läroböcker för högstadiet 

eller gymnasiet samt att de skulle innehålla en text om Kubakrisen. Fem böcker anser jag vara 

helt rimligt att jämföra utan att det blir ett för stort arbete eller att jämförelsen blir för liten 

och irrelevant. Textanalysen gjordes på de texter som behandlar Kubakrisen medan bildtexter 

och faktarutor valdes bort. Två webbaserade uppslagsverk valdes till studien. Wikipedia och 

Nationalencyklopedin på grund av att de troligen är de flitigast använda uppslagsverken i 

Sverige och jag har själv sett referenser till dessa vid ett flertal tillfällen när jag varit ute och 

gjort praktik under lärarutbildningen. I sökningarna jag gjort på dessa webbsidor har jag 

enbart utgått från sökordet Kubakrisen. Eleverna kan naturligtvis använda sig av fler sökord 

och på så sätt få fler artiklar än i denna studie.  

Läroböckerna är primära pedagogiska texter skrivna av läroboksförfattare avsedda för 

undervisning. I dessa kan det förekomma sekundära pedagogiska texter, till exempel dikter, 

som direkt inte är avsedda för undervisning (Mattlar 2008). De två webbaserade texterna 

anser jag vara sekundära pedagogiska texter. Då eleverna ofta kan få i uppgift att finna 

information på egen hand används många gånger internetbaserade sökningar (Mattlar 2010).  

Nationalencyklopedin och Wikipedia är två stora informationskällor på internet och det är 

troligt att många elever använder dessa sidor för att söka information. Nationalencyklopedin 

publicerade 2000 en nättjänst och har ca 545 000 artiklar. Det finns bland annat en avdelning 

för skolor med läropaket och läxhjälp. Det är ett allmänt uppslagsverk och är baserat på 

vetenskaplig grund. (Nationalencyklopedin 2013). Enligt Nationalencyklopedin är det endast 

de främsta ämnesexperterna som bjuds in att skriva artiklar åt NE. Det finns också en 

redaktion som kan ämnet som bearbetar texterna så de blir lätt att förstå språk och 

sammanhang (Nationalencyklopedin 2013). Wikipedia är ett webbaserat uppslagsverk med ett 

fritt och öppet innehåll. Den engelska versionen har över fyra miljoner artiklar. 

Uppslagsverket utvecklas av sina användare och får stöd av privata donationer och är inte 
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vinstinriktade. Det är det största och populäraste uppslagsverket på internet. Vem som helst 

kan redigera och skriva artiklar anonymt och wikipedias trovärdighet bedöms efter hur snabbt 

felaktig och missvisande information raderas (Wikipedia 2013). 

De fem läroböckerna är Historia: Kompakt (2006), Perspektiv på historien A bas (2008), 

SO Direkt Historia (2005), Historia 1 Då, nu och sedan (2009) och Epok (2007).  

1.6 Reflektion över metoden 

Som tidigare nämnt är det inte alltid relevant med en kvantitativ analys då den har vissa 

begränsningar. I denna studie kompletteras det med en kvalitativ analys för att få en djupare 

bild av problemet. Det gör att studien blir mer relevant men också tydligare, mer begriplig och 

mer överskådlig. Valet av att studera enskilda ord är nödvändigt då styckena kring 

Kubakrisen är jämförelsevis korta mot många andra texter i läromedlen och att räkna ord blir 

också ett bra mått på hur och var fokus ligger. Det säger däremot inte mycket om vad som 

sägs och därför används den kvalitativa för att lyfta just dessa delar. På så sätt lyfts också 

texterna fram i studien vilket underlättar förståelsen för läsaren.  
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2 Resultat 

Resultatet delas upp i två delar. Den första är den kvantitativa analysen där resultatet främst 

presenteras i form av tabeller och den andra delen är den kvalitativa analysen där resultatet 

presenteras i en flytande text. Efter varje del finns en sammanfattning för att förtydliga 

resultatet.  

2.1 Kvantitativ textanalys 

Tabell 1. En sammanställning av de läromedel som valts ut för undersökningen. 

 

                                                

År 

    

Ord        Förlag Författare 

Ne 2013 

    

472 Nationalencyklopedin Rystad, Göran 

Wiki 2013 

    

926 Wikipedia 

 

Epok 2007 

    

443 Inteskol Elm, Sten & Thulin, Birgitta  

Hi1 2009 

    

281 Studentlitteratur Långström, Sture  

Komp 2006 

    

310 Gleerup 

Almgren, Hans, Wikén, Stefan &     

Almgren, Birgitta 

SoDi 2005 

    

245 Bonnier utbildning Almgren, Bengt 

Persp 2008 

    

217 Gleerup 

Nyström, Hans, Nyström, Lars & 

Nyström, Örjan  

 

Läromedlen skiljer sig på några viktiga punkter. Dels skiljer de sig i vem som är utgivare och 

det kan påverka hut författarna väljer att skriva och om vad, dels skiljer sig antalet ord också. 

Wikipedia har tydligt flest ord i sin artikel och av läroböckerna är det Epok som har flest ord. 

Epok har nästan dubbelt så många ord som Perspektiv på historien som har minst antal. Det 

totala sidantalet bör påverka texternas detaljrikedom och därmed även i vilken grad specifika 

faktauppgifter nämns i en text.  

 Nationalencyklopedin (NE)och Wikipedia skiljer sig en aning i upplägg. Wikipedia har 

nästan dubbelt så många ord men då har de också ett stycke om bakgrund vilket inte NE har. 

Det gör texten längre och kan antas påverka resultatet. Vad gäller läroböckerna har alla 

böcker en viss bakgrund till Kubakrisen. Kubakrisen nämns alltid i samband med det så 

kallade kalla kriget och inleder aldrig kapitlet, vilket bör ses som att läsaren/eleven görs 

någorlunda införstådd i förhållandet mellan Sovjetunionen och USA innan det kommer till 
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stycket om Kubakrisen, men kanske inte nödvändigtvis kring förhållandena på Kuba innan 

krisen. De båda uppläggen är väldigt lika det som Selander och von Leeuwen visar på i sin 

artikel där ett uppslagsverk ofta är taget ur sitt sammanhang och svarar endast på frågan ”Vad 

är…” (Selander & Leeuwen 1999). Det följer också samma mönster som Selander och Kress 

talar om att läroboken är kumulativ och bygger vidare på redan tidigare förståelse (Selander & 

Kress 2011). Här avviker Wikipedia som ger en bakgrund till själva händelsen och på så sätt 

liknar Wikipedia mer lärobokens upplägg medan Nationalencyklopedins upplägg stämmer 

överens med Selanders och Leeuwens karaktäristik. 

Resultatet presenteras i form av tabeller där antalet gånger något förekommer i texten 

visas. Det finns också ett totalt antal gånger som ett ord förekommer i alla texter samt hur ofta 

länder, personer, och hänvisningar totalt finns i varje enskild text. När resultatet avläses bör 

dock läsaren ha i åtanke att Wikipedia hade den enskilt längsta artikeln av de undersökta 

texterna. Detta kan vara en av orsakerna till att orden oftast förekommer mest frekvent i den 

texten. Det ges större utrymme för förklaringar och utveckling av vissa händelser och därför 

nämns antagligen något fler gånger än i en kortare text.  

Tabell 2. Antalet gånger namn på länder förekommer i texterna. 1 

 

Ne Wiki Epok Hi1 Komp SoDi Persp Tot 

Sovjet  3   11   10   2      4    3     3 

       

36 

USA  7   16   11   6      6    4     4 

   

54 

Kuba  6   16     8   7    11    6     4 

  

58 

Turkiet  2     2     1   0      0    0     1 

             

6 

Övriga  0     9     3   0      0    0     0 

      

12 

Totalt 18   54   33  15    21   13    12 

 

166 

 

Det land som oftast förekommer i texterna är Kuba och det nästan dubbelt så ofta som 

Sovjetunionen nämns. Även USA nämns betydligt oftare detta trots att konflikten under kalla 

                                                 
1 Historia Kompakt (Komp), Perspektiv på historien (Persp), SO Direkt (SoDi), Historia 1 (Hi1) och 

Epok 
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kriget och Kubakrisen kom att handla främst om USA och Sovjetunionen. Tre läroböcker 

väljer att inte nämna Turkiet alls. Alla texter utom den i Epok väljer att nämna Sovjetunionen 

minst gånger och Kuba oftast. Stor skillnad finns i Historia Kompakt där Kuba nämns nästan 

tre gånger så ofta som Sovjetunionen och Historia 1 där USA nämns tre gånger så ofta som 

Sovjet. Epok har överlägset flest hänvisningar till länder av böckerna men är också den text 

som är längst. Wikipedia har också med övriga länder nio gånger, till skillnad från NE som 

inte nämner det någon gång och endast Epok nämner det av läroböckerna. NE nämner länder 

färre gånger än några läroböcker trots att det är fler ord i NE:s text.  

Tabell 3. Antalet gånger personnamn förekommer i texterna. 

 

     

Ne Wiki Epok Hi1 Komp SoDi Persp Tot 

Chrusjtjov  

         

6     2    2   1     2      2         1 

   

16 

Kennedy 

     

7     3    1   1     2      3         2 

   

19 

Castro 

     

0     5    5   4     4      0         2 

   

20 

Övr. Am 

     

1     1    0   0     0      0         0  

        

2 

Övr. Sov 

       

1     0    0   0     0      0         0 

    

1 

Övr. Kuba 

         

0     4    1   1     0      0         0 

     

6 

Totalt 

    

15   15    9   7     8      5         5 

   

64 

 

Av denna tabell går det utläsa att totalt får ledarna i de tre länderna ungefär samma utrymme 

och Fidel Castro nämns oftast. Däremot skiljer det sig avsevärt hur mycket de förekommer 

enskilt i varje text. NE och SO Direkt nämner aldrig Castro. De övriga nämner honom 

däremot mest frekvent av namnen. Kennedy och Chrusjtjov nämns ungefär lika ofta men 

enbart Epok nämner Chrusjtjov fler gånger än Kennedy. I NE nämns övriga personer utom 

från Kuba och det är Wikipedia som oftast nämner personnamn därifrån. Totalt är det de 

webbaserade texterna som har flest personnamn och jämförs denna tabell med förra har NE 
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nästan lika hög frekvens av namn och länder medan övriga läromedel med stor marginal har 

fler namn på länder än på personer. Epok och Wikipedia är de som har störst marginal.  

 

 

 

 

Tabell 4. Antalet gånger det hänvisas till ett lands handlingar, material o.s.v. 

 

Ne Wiki Epok Hi1 Komp SoDi Persp Tot 

Sovjet   5     8     7   3      7    2     0 

   

32 

USA   3     9     5   3      6    4     3 

   

33 

Kuba   0     1     1   1      3    0     0 

     

6 

Totalt   8   18   13   7    16    6     3 

   

71 

 

Av detta går det att totalt avläsa att det inte är några större skillnader mellan Sovjet och USA. 

Kuba hänvisas det knappt alls till, NE hänvisar inget så som två läroböcker. Historia Kompakt 

däremot väljer att oftast vara den som hänvisar och gör också att skillnaden mellan de tre 

länderna inte är så stor. Perspektiv på historien är den enda text som enbart hänvisar till USA. 

Wikipedia har flest hänvisningar men inte mycket mer än Epok och Historia Kompakt. Precis 

som vid tabell 2 hänvisar NE mindre frekvent än Epok och Historia kompakt, trots att NE har 

fler ord i sin text. 
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Tabell 5. Tabell 2, 3 och 4 sammanfattat. 

 

Ne Wiki Epok Hi1 Komp SoDi Persp Tot 

Sovjet  15    21    19   6     13     7      4 

    

85 

USA  18    29    17  10     14   11      9 

   

108 

Kuba    6    26    15  13     18     6      6 

    

90 

Övriga     2    11      4    0       0     0      1 

    

18 

Totalt  37    89    57  30     38   22    20 

   

293 

 

Denna tabell är en sammanställning av Tabell 2,3 och 4. Det finns några anmärkningsvärda 

saker med detta. Totalt sett refereras det betydande fler gånger till USA än till de övriga 

länderna. Kuba får många hänvisningar på grund av att det ofta hänvisas till Castro och landet 

Kuba. Övriga hänvisningar till länder är väldigt lågt även om Wikipedia har höjt den siffran 

relativt mycket. De läromedel som minst refererar till de undersökta orden är Perspektiv på 

historien och So Direkt vilka också har minst antal ord. Epok har flest med stor marginal efter 

Wikipedia och även Historia kompakt har fler än NE, som har längre text. Mellan de två 

webbaserade texterna är skillnaden också mycket stor, Wikipedia refererar mer än två gånger 

så ofta till något land och har fått med Kuba betydligt oftare än NE. Däremot är det jämnare 

mellan USA och Sovjet i NE:s artikel men båda hänvisar oftare till USA. Epok är det enda 

läromedel som oftare hänvisar till Sovjet än något annat land och tillsammans med Historia 

Kompakt, Wikipedia och Perspektiv på historien är det bäst balans mellan länderna. SO Direkt 

och Perspektiv på historien är de böcker som oftast hänvisar till USA. De övriga varierar men 

alla läroböcker har ett ganska jämnt antal på alla länder.  

Sammanfattning 

Nationalencyklopedin har valt att tona ned Kubas roll. Det är bara då det hänvisas till landet 

Kuba som det lyfts fram. Det är väldigt få hänvisningar till ett lands handlingar och material i 

förhållande till textlängd. Av alla texter har NE valt att fokusera mest på staternas makthavare 

och har genomgående ett tydligt fokus på USA och Kuba som land och hänvisar oftast till 

Sovjets agerande och material. Det hänvisas inte en enda gång till någon av Kubas ledare eller 
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dess resurser. NE har längre text än en del läromedel och resultatet visar att textens längd inte 

har betydelse för att vissa specifika faktauppgifter nämns eller hur ofta de nämns i en text. 

Wikipedias artikel är den överlägset längsta texten. Wikipediartikeln har främst fokuserat 

på de stater som utgör parter i konflikten och har väldigt få hänvisningar till enskilda 

makthavare. Det finns också ett visst fokus, jämfört med övriga, på handlingar och resurser. 

Det är precis som NE ett tydligt fokus på USA och även Kuba genom främst hänvisningar till 

Kuba och Castro. Likt NE nämns också Turkiet två gånger i texten. 

Epok har flest antal gånger då något nämns av läroböckerna. Kapitlet i Epok är det enda 

som har störst fokus på Sovjet totalt sett. Kuba representeras genom Castro och Kuba som 

land och nämns en gång genom en hänvisning. Genomgående är Epok ganska balanserad och 

det är inte så stora skillnader hur ofta länderna representeras i de olika tabellerna. Ett 

undantag finns och det är när det hänvisas till Kubas handlingar och resurser en gång. 

Historia 1 är en av två läromedel som totalt sett fokuserar mest på Kuba. De hänvisar 

oftare till USA när det gäller landets namn än till Sovjet men i övrigt är det jämnt balanserat 

mellan de två. Kuba får endast en hänvisning till material och resurser.  

Historia Kompakt är det andra läromedlet som fokuserar på Kuba mer än de andra 

länderna. De är också de som flest gånger hänvisar till deras resurser och material utav alla 

läromedel. Kuba som land får många betydligt fler träffar än de övriga länderna och minst 

antal får Sovjet. Precis som med Historia 1 är det främst genom antalet hänvisningar till 

landet och personer som Kuba får störst utrymmet totalt sett av de tre länderna. Mellan Sovjet 

och USA är det balanserat, förutom vid antalet gånger landet nämns. 

So Direkt väljer att fokusera främst på USA. Kuba får störst utrymme som land men inget 

personnamn eller hänvisning till resurser därifrån nämns. De hänvisar också oftare till USA:s 

resurser än till Sovjets.  

Perspektiv på historien är den kortaste texten och har totalt minst antal referenser. De har 

störst fokus på USA och det är de enda land de hänvisar till resurser och agerande. De väljer 

också att nämna Turkiet som en av två läroböcker. I de två första tabellerna är det jämnt 

mellan de tre länderna med minst fokus på Sovjet.  

2.2 Kvalitativ textanalys 

Resultatet är upplagt så att det presenteras med varje händelse för sig. Det vill säga att först 

presenteras hur Castro och Kuba framställs i läromedlen, sedan de kritiska dagarna där 
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robotbaserna upptäcks och de sovjetiska skeppen är på väg mot Kuba och slutligen efterspelet 

av krisen. 

Castro och Kuba 

Nationalencyklopedin har som tidigare nämnt ingen bakgrund till Kubakrisen. Därför finns 

heller ingen bakgrund till Castro eller Kuba och orsaker till att de allierade sig med 

Sovjetunionen. 

Wikipedia har däremot tagit med en lång bakgrund och menar på att det är viktigt för att 

förstå händelserna kring krisen. De förklarar att världen stod på randen till ett kärnvapenkrig 

efter att Sovjet placerat kärnvapenbaser på Kuba. Fidel Castro var i ledningen i 

Kommunistpartiet och de tog makten från diktatorn Batista 1959. Castro nationaliserade 

sedan amerikanska företag och näringar utan att betala ersättning till ägarna. USA svarade 

med att bryta handelsförbindelserna med Kuba. På grund av detta och att USA med CIA 

försökte invadera Kuba sökte sig Castro till Sovjetunionen för stöd och militär hjälp 

(Wikipedia 2013). 

Epok förklarar att genom en revolt störtade Castro den tidigare diktatorn. På Kuba fanns 

amerikanska intressen i sockerindustrin och även en amerikansk militärbas. Castro ansåg inte 

sin regim vara kommunistisk men han genomförde reformer i sockerindustrin som innebar att 

de nationaliserades och det skapade en konflikt med USA. När USA genomförde en bojkott 

tvingades Castro söka hjälp av Sovjet som välkomnade Castro med öppna armar. USA 

hoppades att bojkotten och en motrevolution med CIA i spetsen skulle minska Castros 

popularitet men istället blev han marxist-leninist och började ta emot avancerade sovjetiska 

vapen och ryska tekniker. Anledningen var att skydda sig mot fler invasionsförsök (Elm & 

Thulin 2007, ss. 334-335). 

Historia 1 skriver också de att Castro tog makten genom en revolution av en korrupt 

diktator. ”Från början visade Castros politik inga tecken på att närma sig det kommunistiska 

blocket.” (Långström 2009, s. 112). Däremot tyckte inte USA om den självständighet den nya 

regimen visade på. Det hotade dessutom de amerikanska ekonomiska intressen som fanns på 

Kuba och i hela Latinamerika. ”Därför försökte USA svälta ut Castro och hans regim genom 

att inte längre köpa Kubas viktigaste exportvara, socker.” (Långström 2009, s. 112). Det var 

bara Sovjet och deras allierade som hade råd och förmåga att kunna köpa socker av Kuba och 

sammarbetet efter detta ledde till mer än bara handel. Eftersom Kuba blev bojkottat av USA 

blev de än mer knutna till Sovjet-blocket (Långström 2009, s. 112).  
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Historia kompakt börjar med att säga att Kuba länge varit diktatur fram tills diktatorn 

störtades och Castro blev ny ledare. ”Castro var nationalist och radikal socialist och ville 

värna om landets oberoende och avskaffa de sociala orättvisorna.” (Almgren, Wikén & 

Almgren 2006, s. 211). USA anklagade Kubas regim för att vara kommunistiskt och slutade 

köpa socker samtidigt som de försökte invadera landet. Sovjet hjälpte då till ekonomiskt och 

gav bistånd vilket ledde till att Kuba blev mer beroende av dem (Almgren, Wikén & Almgren 

2006, ss. 211-212). 

So Direkt ger ingen bakgrundsupplysning om Kuba eller dess ledare.  

Perspektiv på historien  nämner vänsterpolitikern Castro som gjorde uppror och på så sätt 

tog makten på Kuba. Det blev konflikt med USA efter att han nationaliserat fabriker och 

näringar som tillhört amerikanska företag. Sovjet erbjöd då sin hjälp och Castro anslöt sig till 

kommunismen (Nyström, Nyström & Nyström 2008, s. 292).  

Kritiska dagar 

Nationalencyklopedin skriver att amerikanska spaningsplan upptäckte att sovjetiska 

robotbaser som kunde avfyra kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar höll på att uppföras 

på Kuba. Kennedy inrättade ett krigsråd med högsta militära och politiska ledningen för att 

komma på en lösning på detta. Valet blev en flottblockad för att stoppa sovjetiska fartyg med 

vapen till Kuba. Kennedy krävde att ramperna skulle avlägsnas och om någon robot avfyrades 

mot ett land i den västra hemisfären skulle det ses som en Sovjetisk attack mot USA. FN och 

Organization of American States ställde sig bakom USA. Kennedy skickade också två brev 

till Sovjets ledare med krav. Fartygen omdirigerades men arbetet med ramperna fortsatte. 

Chrusjtjov gick tillslut med på att montera ned ramperna om USA garanterade Kubas 

säkerhet. Detta gick USA med på men senare skärpte Chrusjtjov kraven med att USA skulle 

avlägsna sina robotbaser i Turkiet. Detta var helt uteslutet av USA och det kravet ignorerades 

(Nationalencyklopedin 2013).  

Wikipedia beskriver också hur amerikanska flyg upptäckte robotbaser som skulle kunna 

avfyra kärnvapen som nådde stora delar av Nordamerika. På grund av att USA oroade sig för 

fullskaligt krig om de attackerade Kuba började en diplomatisk period på 13 dagar. Blockad 

är en krigshandling så USA valde att kalla det karantän när de skulle stoppa de sovjetiska 

fartygen. Dessa fartyg vände när de nådde karantängränsen och det beslutades att Sovjet 

skulle montera ned sina baser på Kuba om USA aldrig skulle attackera ön militärt. USA 

skulle även montera ned sina baser i Italien och Turkiet men detta offentliggjordes aldrig 

(Wikipedia 2013).  
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Epok skriver att Sovjetunionen helt öppet byggde robotbaser som kunde nå hela 

Nordamerika på Kuba för att kunna förhandla med USA i Europa. Om Sovjet monterade ned 

sina baser på Kuba skulle USA montera ned sina i Turkiet. USA reagerade mycket våldsamt 

och var beredd att gå i krig med Sovjet. De blockerade farvattnen runt Kuba och skulle stoppa 

de sovjetiska fartygen på väg dit. De båda supermakternas ledares prestige stod på spel men 

tillslut valde Chrusjtjov att vända på sina skepp (Elm & Thulin 2007, ss. 334-335). 

Historia 1 beskriver att amerikanska spionplan upptäckte skeppen lastade med 

medeldistansrobotar på väg mot Kuba. De skulle med lätthet kunna nå de södra delarna av 

USA med kärnvapen. Kennedy meddelade direkt att dessa fartyg skulle stoppas med alla 

medel. ”I sista stund vände dock de sovjetiska fartygen och världen kunde andas ut.” 

(Långström 2009, s. 112). 

Historia kompakt skriver att robotbaser upptäcktes av USA på Kuba. Dessa kunde förses 

med kärnvapen och nå ända till Washington. På grund av att förvarningstiden skulle minska 

infördes en blockad mot Kuba för att stoppa sovjetiska fartyg på väg mot ön. Plötsligt 

beordrade Chrusjtjov att skeppen skulle vända om. Senare kom parterna överens om att USA i 

gengäld mot att Sovjet inte placerar raketer på Kuba inte skulle attackera ön (Almgren, Wikén 

& Almgren 2006, ss. 211-212).  

So Direkt börjar sin text med att skriva att Kennedy meddelade nationen att Sovjet byggt 

raketramper på Kuba som var riktade mot USA. Dessa vad försedda med kärnvapen och 

kunde nå många amerikanska storstäder. Vartenda fartyg på väg mot Kuba skulle stoppas, 

med våld om så behövs. Om de vägrar att visiteras kommer de att sänkas. Amerikanska 

trupper världen över sätts i beredskap och om en attack sker mot USA kommer de att anfalla 

Sovjet med kärnvapen. Chrusjtjov ger upp och slutar med vapenleveranser till Kuba och 

monterar ned baserna där (Almgren 2005, ss. 419-429). 

Perspektiv på historien skriver om att USA upptäckte robotbaser på Kuba som kunde nå 

USA. Kennedy såg detta som ett hot och krävde att hotet undanröjdes. Chrusjtjov lovade att ta 

bort baserna på Kuba om USA monterade ned sina baser i Turkiet och inte anföll Kuba 

(Nyström, Nyström & Nyström 2008, s. 292).  

Efterspel 

Nationalencyklopedin beskriver det som att det var en ”prestigevinst för Kennedy och ett 

undergrävande av Chrusjtjovs ställning.” (Nationalencyklopedin 2013). De skriver också att 

det var mycket ogenomtänkt och riskfyllt av den sovjetiske ledaren och att många orsaker till 

detta har getts. En av orsakerna kan vara att Chrusjtjov försökte kompensera för att de förlorat 



23 
 

kapprustningen med de interkontinentala robotarna. Risken var inte heller så stor som man 

tidigare trott och USA kunde tänka sig att kompromissa med de turkiska robotbaserna 

eftersom de redan förlorat sin strategiska betydelse (Nationalencyklopedin 2013). 

Wikipedia skriver också att det var Chrusjtjov som dragit det kortaste strået under 

Kubakrisen. Det kan också vara en anledning till att han senare avsattes. Även om USA 

lovade att inte attackera Kuba sanktionerades landet väldigt hårt av USA efter krisen 

(Wikipedia 2013). 

Epok är den enda läroboken som i direkt anslutning till texten om Kubakrisen som talar om 

efterspelet. De skriver att Sovjet lidit ett nederlag trots att de fått USA att lämna Kuba ifred. 

Kubakrisen hade visat att USA var starkast av de två länderna och Sovjets mål blev nu att bli 

lika starka som USA militärt (Elm & Thulin 2007, ss. 334-335). 

Övriga läroböcker skriver inget om vad som hände i direkt anslutning till att krisen var 

över.   

Sammanfattning 

Nationalencyklopedin fokuserar främst på USA:s agerande och visar på att de inte hade något 

annat val än att agera mot Sovjets hot. De skriver att USA dessutom får stöd av två stora 

instanser för sina handlingar. USA kunde också ignorera Sovjets krav om de turkiska baserna 

utan någon motåtgärd av Chrusjtjov. Dessutom var Chrusjtjovs handlingar ogenomtänkta och 

riskfyllda och Nationalencyklopedin skriver att de var för att de redan förlorat kapprustningen. 

USA hade också ett övertag hela tiden, eftersom de kunde tänka sig att kompromissa med 

robotbaserna i Turkiet för de hade ingen strategisk betydelse längre. Kubas får inget utrymme 

alls i texten annat än som en spelplan för de båda supermakterna.  

Wikipedia beskriver Castro som medlem i Kommunistpartiet när de störtade förre 

diktatorn. Castro betalar ej något till ägarna som förlorat sina företag och sedan är de USA:s 

handlingar som tvingar Kuba att söka sig mot Sovjetunionen. Wikipedia beskriver USA som 

lite försiktigare än Nationalencyklopedin. De försöker att inte förklara krig och de kan tänka 

sig att montera ner baser både i Italien och i Turkiet om baserna på Kuba monteras ned. De 

skriver också att trots avtalet gick USA hårt åt mot Kuba och att Chrusjtjov på grund av 

händelserna under Kubakrisen avsattes.  

Epok beskriver hur Castro genom en revolt störtade den förre diktatorn. Castro var inte 

kommunist eller såg sin regim som sådan men hamnade i konflikt med USA när han 

nationaliserade företagen på Kuba. De beskriver det också som ett misslyckande av Kennedy 

och USA att agera mot Kuba då det drev Castro att söka sig mot Sovjetunionen. De beskriver 
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byggandet av baserna på Kuba som någonting Sovjet gjorde öppet och som en 

förhandlingsstrategi. USA reagerade däremot våldsamt och var beredd att gå i krig och 

Chrusjtjov valde att ta hem sina skepp. Sedan så lyckades Sovjet få igenom att USA inte 

skulle attackera Kuba men det anses ändå som att Sovjet lidit nederlag men hade nu satt upp 

ett nytt mål. 

Historia 1 väljer att lyfta fram att Castro inte visade kommunistiska sympatier till en 

början och tog makten genom en revolution av en korrupt diktator. USA gillade däremot inte 

att Kuba drog sig från USA och det drabbade också de amerikanska intressen som fanns på 

ön. De slutade köpa det viktiga sockret och det var bara Sovjet som hade råd att köpa från 

Kuba. På grund av USA:s utrikespolitik tvingades Sovjet och Kuba in i ett samarbete. De 

skriver också att skeppen som upptäcktes av amerikanska flygplan kunde nå södra delarna av 

USA och de skulle stoppas med alla medel. I sista stund vände skeppen om.  

Historia kompakt beskriver Castro som en socialistisk nationalist som vill avskaffa 

orättvisor och landets beroende. USA anklagade de för kommunister och Sovjet erbjöd Kuba 

ekonomisk hjälp. På grund av att USA kände sig hotade bojkottade de ön och fick de 

sovjetiska skeppen att plötsligt vända om. Det var först senare det förhandlades om att USA 

inte skulle attackera Kuba. 

So Direkt skriver enbart om själva händelserna under krisen och de nämner att USA hotade 

med att sänka fartyg på väg mot Kuba, anfalla Sovjet med kärnvapen och satte alla sina 

soldater i världen i beredskap. Chrusjtjov gav upp och gick med på de krav som USA ställde. 

Perspektiv på historien skriver att vänsterpolitikern Castro efter upproret mot diktatorn 

nationaliserar amerikanska företag på Kuba. Då blev det konflikt med USA och Sovjet erbjöd 

Castro hjälp och det fick Castro att ansluta till kommunismen. Kennedy såg baserna på Kuba 

som ett hot och han och Chrusjtjov kom överens att de monteras ned om USA tar bort sina 

baser i Turkiet och inte anfaller Kuba.  
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3 Analys 

3.1 Sovjetunionen 

Sovjetunionen är det land som totalt sett får minst utrymme i alla läromedel. Det är bara i 

Epok som de får mest utrymme av de tre länderna och enbart i Nationalencyklopedin och So 

Direkt som de får mer utrymme än Kuba. I övrigt är det USA som prioriteras mest. Det är 

väldigt intressant eftersom de är de som kanske var de mest aktiva under krisen genom att de 

skickade fartyg lastade med vapen samt att de var aktiva i byggandet av raketramper. De bör 

också ses som att de var aktiva i förhandlingarna i slutskedet av krisen. Det som det går att 

avläsa ur tabellerna är att Sovjetunionen som fysiskt land inte får mycket plats i texterna. 

Däremot får Chrusjtjov och Sovjets handlingar, material m.m. nästan lika mycket plats som 

USA:s och Kennedy. Detta kan förstås genom att krisens händelsecentrum var i närheten av 

USA och långt ifrån Sovjetunionens territorium. Att det enbart är Epok som ger 

Sovjetunionen mest utrymme är intressant ändå.  I den kvalitativa textanalysen av Epok får 

Sovjetunionen större roll i hur Castro närmade sig landet efter att han tog över Kuba. Sovjet 

får också en mer aktiv roll än i de övriga läromedlen genom att de öppet placerade sina 

robotar på Kuba och de gjorde det i ett syfte att förhandla med USA. Sovjet får i Epok en 

position där de blir behandlade felaktigt då USA agerade mycket våldsamt mot detta. 

Chrusjtjov väljer dessutom att vända sina skepp, han blir inte framtvingad att göra detta. Även 

när de gäller efterspelet av krisen får Sovjet en klapp på axeln att de faktiskt lyckades få USA 

att lämna Kuba ifred, men trots detta sågs det som ett nederlag. Men Sovjet gav inte upp för 

det, utan satte upp nya mål direkt. Epok är det enda läromedel som tar den här positionen 

tydligt och både den kvalitativa och den kvantitativa analysen sammanfaller genom att de 

båda visar att Sovjetunionen får stort utrymme.  

När det gäller de webbaserade läromedlen får Sovjet inte lika mycket utrymme som USA 

men det är inte stora skillnader de länderna emellan. Nationalencyklopedin har tydligt tonat 

ned Kubas roll och valt att fokusera på de två supermakterna. Wikipedia får alla tre ungefär 

lika delaktiga och Kuba får till och med större utrymme än Sovjet även i deras artikel. I 

Nationalencyklopedins artikel får Chrusjtjov och Sovjetunionen rollen som ganska svaga och 

inte alls handlingskraftiga. De blir ignorerade av USA och de agerade ogenomtänkt. 

Nationalencyklopedin väljer tydligt att ta USA:s parti genom att dessutom bekräfta att de får 

stöd av två stora organisationer i sina handlingar. Eftersom Nationalencyklopedin valt att 
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fokusera mycket på staternas ledare får också Chrusjtjov ta rollen som den dåliga ledaren och 

att han enskilt var orsak till Kubakrisen. Wikipedia ger Sovjetunionen rollen som passiv från 

början då de tog emot Castro som tvingats söka sig till Sovjet. Därefter framställs det som att 

Sovjetunionen hotar USA och därför måste de ta till åtgärder. Det framkommer även i deras 

artikel att Chrusjtjov agerat på ett märkligt sätt och att det kanske var anledningen att han 

avsattes. Nationalencyklopedin och Wikipedia skiljer sig inte så mycket i hur de framställer 

Sovjetunionen förutom att Chrusjtjov har fått större roll i Nationalencyklopedins artikel. 

I Perspektiv på historien hänvisas det till exempel inte en enda gång till deras handlingar, 

material m.m. I den kvalitativa analysen går det att se att det var Sovjetunionen som aktivt 

erbjöd sin hjälp till Castro, vilket skiljer sig från Wikipedia och Epok. Därefter nämns de inte 

som aktiva under krisen annat än i förhandlingarna mellan Kennady och Chrusjtjov i 

efterspelet. So Direkt ger även de Sovjet lite utrymme i förhållande till USA. I deras text 

förminskas Sovjetunionens handlingskraft avsevärt. De nämns i samband med att de hotar 

USA samt när USA spände musklerna så gav Chrusjtjov upp och inget krävs tillbaka från 

hans sida.  

I Historia 1 som också begränsar Sovjets utrymme i texten beskrivs det som att Sovjet var 

de enda som kunde hjälpa Kuba och därför gjorde de just detta. Det nämns senare inget om 

några avtal eller annat aktivt från Sovjet förutom att de sovjetiska fartygen i sista stund vände 

efter hot från Kennedy. Historia Kompakt är det läromedel som enligt den kvantitativa 

undersökningen ger Sovjet nästintill lika mycket utrymme som USA. Sovjet är aktiva och 

hjälper Kuba när de blir bojkottade. Det beskrivs också att de var aktiva i förhandlingarna 

efter att de vänt på skeppen med vapenleveranser.  

Sovjetunionens roll skiljer sig avsevärt i de olika texterna. I Historia 1, Perspektiv på 

historien och So Direkt beskrivs de som inaktiva och det är enbart i Epok som de nämns som 

att det fanns ett annat syfte än att hota USA med att placera robotbaser på Kuba.  

3.2 USA 

USA är det land som totalt får störst utrymme i texterna enligt det kvantitativa resultatet. Det 

är heller aldrig det land som får minst utrymme i texterna vilket kan ses som att alla läromedel 

prioriterar USA högt. Det är dock enbart i tabell 4 som USA får störst utrymme av de tre och 

det är när de hänvisas till dess handlingar, material m.m. Till skillnad från Sovjetunionen får 

landet USA stort utrymme och det är troligen för att Kubakrisen utspelade sig i närheten av 

det. Det kan också ses som att USA är en enad demokratisk nation som behandlas som en 
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enhet och om jämförelsen blir med Sovjet skulle de kunna vara den starka diktaturen med 

enskilda handlingar från enskilda individer.  

Nationalencyklopedin har valt att fokusera mycket på USA. När de skriver om Kennedys 

agerande skrivs det om en demokratisk och sansad situation där han samlar USA:s ledande 

personer för att rådslå. De får också stöd från stora organisationer för sina handlingar vilket 

kan ses som att de enligt författaren gjorde helt rätt i att blockera farvattnen runt Kuba. 

Kennedy försökte också tidigt få samtal med Chrusjtjov men detta lyckades inte. När tillslut 

Chrusjtjov svarar och ställer krav kan det ignoreras och USA hade också möjlighet att 

påverka att det inte blev krig. Hela framställningen av USA är att de agerade med lugn och 

kontroll och inte ogenomtänkt och riskfyllt likt Chrusjtjov. De står också som västvärldens 

ledare eftersom att en attack på västra hemisfären skulle leda till vedergällning. 

Wikipedia har även de störst fokus på USA. USA:s företagsledare på Kuba blir dåligt 

behandlade när de inte får ersättning och det är det som får USA att agera mot Kuba. USA 

beskrivs som mer diplomatiska än hur de beskrivs i Nationalencyklopedin. De tänker på 

världsfreden när de väljer att förhandla och de kan tänka sig att montera ned baserna i Turkiet 

och Italien även om detta inte offentliggjordes. I denna artikel framkommer dock att USA 

ändå har påverkat Kuba och har intressen på ön efter krisen. Även denna artikel framhäver 

USA:s storhet som nation och den diplomatiske ledaren Kennedy. 

Epok skiljde sig avsevärt från de tidigare när det gäller Sovjetunionen. De har en jämn 

balans mellan de tre länderna totalt sett i det kvantitativa resultatet. Amerika beskrivs som att 

de hade intressen på Kuba, till och med en militärbas. Konflikten med Kuba startade efter att 

Castro nationaliserat företagen men USA framställs inte som i många andra läromedel som ett 

offer i denna aktion. USA tvingade dessutom Castro att söka hjälp av Sovjet och det beskrivs 

som ett misslyckande från USA:s sida med bojkotten och motrevolutionen. De hade till 

skillnad från Nationalencyklopedin och Wikipedia agerat hastigt och kanske oklokt. USA 

agerar också felaktigt när de väljer att inte förhandla med Sovjet om baserna utan istället 

agerar våldsamt och blockerar farvattnet runt Kuba. De framhäver dock att USA är starkast av 

de två supermakterna. I denna text ställs alltså Sovjet som den klokare och försiktigare av de 

båda och USA agerar inte på bästa sättet för världens välmående. 

Historia Kompakt är den lärobok förutom Epok som har en jämn balans mellan 

Sovjetunionen och USA totalt sett. I texten skrivs att USA anklagar Castro för att vara 

kommunist, vilket författarna menar att han inte är. Eftersom USA inte gillar kommunism så 

väljer USA att bojkotta Kuba och även försöka invadera ön. USA går även emot att Castro 

ville hålla landet oberoende och ta bort de sociala rättvisorna. Det här går att tolka som att 
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författarna helt enkelt tycker att USA gjorde väldigt fel i att motarbeta Castro. USA får 

däremot medhåll av författarna då det fanns en risk med att ha robotbaser så nära fastlandet 

och de fanns logik i att införa en blockad mot Kuba. De gick också med på kraven av Sovjet 

att inte anfalla Kuba. Även i denna text framställs USA som den nation som gör felen. Det 

finns en viss förståelse när de gäller robotbaserna men ingen förklaring till varför de blir 

irriterade på Kuba när Castro tar makten.  

De övriga läromedlen har störst fokus på USA i den kvantitativa analysen. Historia 1 

menar att USA inte gillade självständigheten hos Castro och inte heller att de hotade 

amerikanska intressen. De försökte därför svälta ut honom och detta ledde till att Castro 

tvingades söka sig till Sovjetunionen. När de upptäckte att robotbaser byggdes och hotade 

USA meddelade Kennedy att fartygen ska stoppas, och de vände i sista stund. Här framställs 

om möjligt att USA gjorde fel fast de hade trots allt anledning till att agera. Det står heller 

inget om några avtal eller förhandlingar i texten.  

I So Direkt är det Kennedy som är den aktiva gestalten i krisen och det är han som spänner 

musklerna med hela sin militärmakt och hotar med våld om någon attack sker mot USA. 

Genom att göra detta ger helt enkelt Chrusjtjov upp och vänder. Även i denna text står inget 

om att USA fick göra någora uppoffringar. Däremot liknar den Wikipedias och 

Nationalencyklopedins artiklar genom att den visar upp USA:s starka sida och dess storhet 

samt den starke ledaren. Denna ledare är till skillnad från de artiklarna inte så diplomatisk och 

demokratisk utan snarare auktoritär och bestämd.  

Perspektiv på historien nämner att på grund av att Castro nationaliserade fabriker blev det 

en konflikt med USA. Robotbaserna sågs också som ett hot mot USA och Kennedy krävde av 

Chrusjtjov att dessa skulle avlägsnas. I denna text tar de också upp att USA fick göra 

eftergifter. USA agerar alltså här efter att de blivit hotade och att Castro agerat orättvist mot 

USA och därför kanske USA hade rätt till att agera på det här sättet.  

USA:s roll i texterna är liksom Sovjetunionens roll olika beroende på text. Epos och 

Historia Kompakt är de som främst lyfter upp USA:s agerande som något felaktigt. Historia 1 

och Perspektiv på historien är de som rättfärdigar USA:s agerande utan att gå in djupare på 

detta. De webbaserade läromedlen tillsammans med So Direkt lyfter USA som den tydligt 

starkaste, mest aktiva parten och den stat som utan tvekan försöker rädda världsfreden och 

värna om sin egen nations välmående. De har också rätt att agera som de gör och enligt dessa 

tre läromedel gör det de på kloka demokratiska grunder.  
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3.3 Kuba 

Kuba är det land i det så kallade kalla kriget som inte har haft en framträdande roll i den 

globala världspolitiken förrän Kubakrisen bröt ut. Även under denna tid när världens ögon var 

vänd mot ön hamnade den i skymundan av de två supermakterna USA och Sovjetunionen. 

Kuba framställs främst genom den fysiska staten samt dess ledare Fidel Castro. Deras 

handlingar, material m.m. får mycket lite utrymme totalt i läromedlen. I alla fall där Castro 

nämns handlar det om en bakgrundsförståelse till hur Kubakrisen kunde bryta ut och aldrig i 

samband med den period då Kubakrisen varade. Detta får konsekvensen att Kuba kan ses som 

en schackruta i supermakternas spel om maktbalansen i världen och Kuba blir en nästintill 

öde ö i närheten av USA. Castro blir också i vissa fall syndabocken för att krisen bröt ut. 

Nationalencyklopedin har väldigt tydligt tonat ned Kuba i texten. Anledningen kan vara att 

det är ett traditionellt uppslagsverk som inte kräver någon bakgrund eller historia till själva 

Kubakrisen och därför blir det enligt författaren oviktigt att nämna Kuba annat än som 

spelplan för supermakterna. Författaren nämner dock att Kuba skulle lämnas ifred om Sovjet 

monterade ned baserna på ön. 

Wikipedia som är det andra webbaserade uppslagsverket skiljer sig däremot väldigt mycket 

från Nationalencyklopedin. Wikipedia anser det vara viktigt med en bakgrund för att förstå 

händelserna. I texten står det att Castro faktiskt var en av ledarna i Kommunistpartiet och att 

han senare tog över och nationaliserade företag utan att ge ersättning till de förra ägarna. På 

grund av detta agerade USA och Castro sökte hjälp av Sovjetunionen. Här är det alltså Castro 

som själv agerat och tvingat fram denna händelse samtidigt som han dessutom var kommunist 

redan från början. Wikipedia tar sedan upp Kuba enbart i situationer som har direkt att göra 

med robotbaser att göra och i slutet av texten även att de efter krisen drabbas av USA som 

sanktionerar landet hårt. Det är intressant eftersom Kuba som land och deras ledare Castro 

nämns väldigt flitigt i texten men de får trots det nästintill bara utrymme i samband med att 

någon av supermakterna agerar på Kuba.  

Epok har minst fokus på Kuba av de tre men trots det mest fokus på Castro av de tre 

makthavarna. De tonar ned att Castro skulle vara kommunistisk men att det var hans agerande 

som skapade en konflikt med USA. Däremot tvingades sedan Castro söka sig till Sovjet. 

Castro nämns också som att han blir populärare i och med USA:s agerande och detta skiljer 

sig bland annat från de webbaserade texterna. Castro tvingas in i att bli kommunistisk och 

texten framställer honom och Kuba som offer som har rätt att söka sig till Sovjet. Kuba får 

också en viktig position i Epok eftersom Kuba inte kan bli anfallna på grund av att USA 
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fruktar krig om de gör detta. Det var heller inget hemlighetsmakeri med robotbaserna som de 

andra läromedlen inte explicit säger. Kuba får även upprättelse i och med att de inte kommer 

att anfallas av USA efter krisen. Det är intressant eftersom Epok är den text som har få 

hänvisningar till Kuba i förhållande till de övriga staterna men de får ändå med mycket som 

de övriga läromedlen inte tar upp. 

Historia 1 och Historia Kompakt är de läromedel som totalt ger störst utrymme åt Kuba i 

texterna i jämförelse med de andra staterna enligt den kvantitativa textanalysen. Detta främst 

genom Castro och landet Kuba. Historia Kompakt har också flest hänvisningar till Kubas 

material, handlingar m.m. av alla läromedel. Den texten framhäver tydligt att Castro försökte 

göra bra reformer för landet och att han inte var kommunist. Däremot blev han anklagad för 

detta och på grund av USA:s utrikespolitik drev det Castro och Kuba mot Sovjet. I den texten 

framställs Castro som ett offer och orättfärdigt behandlad. Historia 1 skriver också de att 

Castros politik från början inte var kommunistiskt men också Historia 1 hävdar att USA:s 

utrikespolitik drev Kuba mot Sovjet. Däremot skiljer de sig mot Historia kompakt med att 

påpeka att USA kunde ha haft anledningar att agera som de gjorde, men att det skulle ske på 

väldigt svaga grunder.  

Perspektiv på historien nämner Castro som en vänsterpolitiker vars reformer skapade 

konflikt med USA.  Efter att de blivit erbjudna hjälp av Sovjet blev då Castro kommunist. 

Kuba får också här upprättelse genom att de inte kommer bli attackerade av USA. Det är 

däremot Castros fel att det blev konflikt med USA. So Direkt nämner enbart Kuba som land 

och aldrig deras makthavare eller material och handlingar. Enda gången Kuba nämns är i 

samband med de sovjetiska skeppen eller robotbaserna på ön. De har medvetet tagit bort Kuba 

ur historien annat än som en spelarena för supermakterna och de är det enda läromedel som 

tydligt gjort detta. 

Det är några saker som skiljer läromedlen åt när det gäller Kuba. Det är hur de diskuterar 

om Kuba ingick i något avtal mellan Sovjet och USA. Perspektiv på historien, Epok, 

Wikipedia och Nationalencyklopedin tar upp detta medan de övriga inte alls nämner det. De 

skiljer sig också åt om Castro och Kuba ses som offer. I det fallet handlar det om att de blir 

anklagade av USA eller om de orsakade konflikten med USA. Wikipedia och Perspektiv på 

historien är de som tydligast pekar på att det var Castro som drog igång den konflikten medan 

de övriga läromedlen inte nämner det eller framställer det som att det var USA som var de 

som agerade först och felaktigt mot Kuba. 
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Pedagogiska konsekvenser 

Resultatet visar att texterna om Kubakrisen skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilket 

läromedel som används. Detta ställer höga krav på läraren att vara kritisk till vilka läromedel 

som används och hur de används. Läraren har idag inte alltid möjlighet att välja vilken 

lärobok som används och vissa skolor har exempelvis avlägsnat läroboken vilket gör att det 

ställs än högre krav på lärarens kompetens vad gäller Internetsökning och hantering av den 

typen av källor. Dessutom får eleverna ett större utbud i och med Internet och det ställs även 

högre krav på dem att vara kritiska och förhålla sig på olika sätt till olika webbplatser. I 

resultatet framstår Wikipedia som en bättre källa än Nationalencyklopedin men de båda skiljer 

sig väldigt mycket på utformning och vem det är som skriver. Detsamma gäller läroböckerna 

och det måste lärare och elever vara medvetna om. 

 

3.4 Sammanfattande avslutning 

Läromedlen skiljer sig åt väldigt mycket beroende på textlängd och antal faktauppgifter och 

hur mycket olika stater privilegieras. För att försöka placera de mycket komplexa texterna i 

något fack kan Epok och Historia Kompakt placeras som mer välvilliga mot Sovjet än de 

övriga. Wikipedia, Nationalencyklopedin och So Direkt kan i så fall placeras som mer USA-

vänliga. Tendenser finns till att de övriga, Historia 1 och Perspektiv på historien, 

sympatiserar något mer för USA men inte lika tydligt. Det är tydligt att läromedlen är en plats 

där författarna förmedlar värderingar, ideologi, traditioner och idéer (Foster 2011, Mattlar 

2008).  

Syftet var dock inte att placera läromedlen på detta sätt men det är ett sätt att visa på hur de 

skiljer sig åt. Det är en konsekvens av prioriterandet av olika perspektiv och stater som ger 

detta resultat. Frågorna som ställdes för att besvara syftet och problemformuleringen var: 

- Vilka länder får störst respektive minst utrymme i texterna om Kubakrisen? 

- Vilka händelser tas upp och hur behandlas det i texten? 

- Hur visar sig likheter/skillnader i hur de olika läromedlen presenterar händelserna? 

Jag tycker det har besvarats i undersökningen. Länderna får olika mycket utrymme 

beroende på vad som studeras, om det är personer, materiel eller staterna i sig. De händelser 

som tas upp är olika beroende på läromedel och de behandlas också olika därefter. 

Nationalencyklopedin har tydligt rollen som uppslagsverk och svarar på frågan ”Vad är…” 

medan Wikipedia sträcker sig mer mot läroboksfrågan ”Hur gör jag när…” eller kanske ”Hur 
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ska jag förstå…”.Selander och von Leeuwen (1999) studerade bara Nationalencyklopedin när 

de kom fram till sin slutsats om att uppslagsverk endast svarar på den första frågan, men det 

går ändå att påstå att alla uppslagsverk inte fungerar på det sättet. 

Denna studie skiljer sig en aning från vad Janne Holmén (2006) kommit fram till angående 

Kubakrisen. Min studie visar att det var större skillnader än bara huruvida USA fick ge 

eftergifter till Sovjetunionen samt visade några av läromedlen på att det inte alltid var USA 

som drev Castro mot Sovjet, även Castro fick i vissa läromedel skulden. Det får konsekvensen 

att det är intressant att ständigt uppdatera läromedelsanalyser då läromedlen i sig ständigt 

förändras och det visar också Holmén i sin avhandling (Holmén 2006). 

Det hade varit intressant i en fortsatt studie att undersöka närmare vad resultatet kan bero 

på och om resultatet är detsamma om andra områden än Kalla kriget undersöks. 

En sista intressant sak som hör till studien och mitt personliga intresse var att titta på om 

det är relevant att arbeta med webbaserade läromedel i skolundervisningen. Jag blev själv 

förvånad över resultatet och om jag bortser från att Wikipedia är en sida där vem som helst 

kan skriva skulle jag utan tvekan säga att det är den bättre av de två att använda i 

undervisningen. Den tar upp det som läromedlen tar upp och med utgångspunkten att ett 

läromedel aldrig är objektivt och neutralt (Apple & Christian-Smith 1991) är inte Wikipedias 

artikel om Kubakrisen totalt snedvriden och kan sägas användas som en sekundär pedagogisk 

text (Mattlar 2010). Vad som kan vara viktigt att avsluta med är att det inte går att veta vad 

eleverna väljer för sökord i sökmotorerna i uppslagsverken. I Wikipedias artikel behövs inte 

mycket mer sökande efter information men i Nationalencyklopedin är det möjligt att fortsätta 

söka sig vidare. Kubakrisen är dock ett mycket relevant sökord då elever tenderar att inte söka 

vidare, fastna vid enkla och lättillgänglig fakta samt att de inte intresserar sig för att sortera 

och analysera information utan kanske bara strävar efter ett bra betyg (Carlson & von 

Brömssen 2011, Selander & Kress 2011). 
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