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Sammanfattning 

Den här studien har haft sin utgångspunkt i historieläroböcker för gymnasiet. Läroböcker 

används i stor utsträckning i undervisningssammanhang. Enligt styrdokumenten ska alla 

läroböcker förmedla demokratiska värden, vilket är ett av skolans centrala uppdrag. För att lyckas 

med det här krävs också att en ökad förståelse för vad odemokratiska värden innebär. Syftet med 

den här studien var att undersöka hur väl historieläroböcker behandlar dylika värden. För att 

uppfylla syftet har utgångspunkten varit två frågeställningar: Hur stort utrymme får den italienska 

fascismen i historieläroböckerna för gymnasiet? Hur skildras den italienska fascismen i 

läroböckerna? Två metoder, varav en kvantitativ och en kvalitativ har använts för att besvara 

frågeställningarna. Den kvantitativa metoden har använts för att mäta antal sidor som den 

italienska fascismen tilldelas i läroböckerna, medan den kvalitativa metoden har tillämpats för att 

ta reda på hur ideologin skildras. Resultaten har visat att den italienska fascismen fått ett litet och 

i det närmare oförändrat utrymme över tid. De visar också att styckena över tid, har gått från att 

vara mer utförliga och förklarande till svepande och otydliga. Slutsatsen av resultaten blev att de 

nya läroböckerna i större utsträckning än de äldre misslyckas med att förmedla kunskap om 

fascismens odemokratiska värden, för att läsaren ska kunna förstå det i motsats till demokratin.  

 

Nyckelord: Pedagogik, Gymnasiet, Diskursanalys, Innehållsanalys, Läroböcker, Fascism 
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1. Inledning 

“Democracy is beautiful in theory; in practice it is a fallacy”. Så ska Benito Mussolini som var 

fascisternas ledare i Italien, ha yttrat sig. Fascismens era är i mångas ögon en mörk del av vår 

moderna historia. Ideologins odemokratiska värden innebar förkastandet av den parlamentariska 

demokratin och ett glorifierat våldsutövande som var starkt förknippat med manlig styrka, i syfte 

att slå ut de svaga i samhället.1 Fascismen kom även senare att utgöra en inspirationskälla till 

bland annat nazisterna. 2  Av våra erfarenheter att döma, uteslöts den här ideologin ur 

undervisningen när vi själva var elever i såväl högstadiet som gymnasiet. Skolan hade då, och har 

även nu ett centralt uppdrag, nämligen att förmedla och befästa demokratiska värderingar hos 

eleverna. Uppdraget innebär att all skolverksamhet ska genomsyras av demokratiska värderingar 

vilket med andra ord berör alla ämnen i skolan. 

Det här i kombination med vårt egna intresse för historia motiverar valet av vårt ämne för den 

här studien. Som blivande historielärare på gymnasiet var vi från början eniga om att det skulle 

vara intressant att göra en studie som skulle öka vår insyn i ämnet, men även ge oss möjligheter 

att förbereda oss inför rollen som framtida lärare. Vi vet av erfarenhet av våra 

verksamhetsförlagda utbildningar att läroböcker i stor utsträckning styr det innehåll som 

skolundervisningen bygger på. Dessutom är det här ett påstående som stöds av tidigare forskning. 

Att undersöka läroböcker ger också en inblick i vilket material vi som lärare har att tillgå.  

Uppsatsen är skriven av båda parter med undantag för delstudierna i resultatkapitlet där vi har 

valt att dela upp arbetet. För att få en så jämn fördelning som möjligt har vi varit ansvariga för 

lika många böcker vardera. Arbetsfördelningen har sett ut på så vis att Antonio har ansvarat 

böckerna utgivna 1983, 1996, 2000 och 2011, medan Orkan har ansvarat för 1985, 1999, 2004 

och 2012 års läroböcker. Även om arbetet har delats upp har vi kontinuerligt hjälpt varandra med 

att läsa varandras texter.  

  

                                                           
1 Andersson & Bachner (2006), s.13. 
2 Åmark (2011), s. 287. 
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1.1 Bakgrund 

Ett centralt uppdrag för gymnasieskolan i Sverige är att skoväsendet ska vara uppbyggd på 

demokratisk grund. Skolan ska inte bara förmedla de fundamentala demokratiska värden som 

vårt samhälle är grundat på, den ska också ge en utbildning som utövas genom demokratiska 

arbetsformer.3 Det här är ett starkt bevis på vilken enorm tyngd den svenska skolan lägger på att 

fostra demokratiska medborgare. Skolans elever ska alltså enligt läroplanen få de verktyg som gör 

dem rustade för ett liv i ett samhälle grundat på demokrati.4 Vidare är ett av skolans mål att varje 

elev ska klara av att ta ställning i olika problem och frågor baserat på deras kunskaper om 

grundläggande demokratiska värden som skolan förespråkar. Varje elev ska också kunna utveckla 

sin förmåga att arbeta demokratiskt utifrån sina lärdomar om demokrati, samt ha drivkraften att 

förbättra samhälls- och arbetslivet genom att göra dessa mer demokratiska. Läraren har här en 

viktig roll då det är denne som ska klarlägga samhällets demokratiska värden för eleverna.5 

Utifrån detta syns det tydligt att begreppet demokrati genomsyrar svenska läroplaner i hög 

utsträckning. I såväl 1970, 1994 och 2011 års läroplan för gymnasiet, betonas det att utbildningen 

ska utformas i enlighet med de demokratiska värdena som vårt samhälle grundas på. 6  Som 

exempel på vad som faller inom ramen för begreppet demokratiska värden i både 1994 och 2011 

års läroplan för gymnasiet, kan nedanstående stycke nämnas.  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.7 

Ovanstående utdrag är också ett bra exempel som belyser att skolan har ett normativt uppdrag 

som bygger på att all typ av rasism, intolerans och diskriminering ska motarbetas. En följd av det 

här innebär också att varje lärare aktivt måste arbeta med att förmedla demokratiska värden till 

sina elever. Detta innebär alltså att all skolverksamhet och undervisning ska genomsyras av 

demokratiska principer. Uppdragets existens förutsätter att det i vårt samhälle finns 

odemokratiska värden som skolan bör ta avstånd från, men det ramar även in vad som i 

                                                           
3 Lgy11 (2011), s. 5-6.  
4 Ibid. s. 6. 
5 Ibid. s. 10 - 11. 
6 Lpf94 (2006) s. 3, Lgy11 (2011), s. 5, Lgy70 (1975), s. 15. 
7 Lgy11 (2011), s. 5, Lpf94 (2006), s. 3. 
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huvudsak anses vara odemokratiskt. Vad begreppet odemokratiskt innefattar, kommer att 

behandlas i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. 

Frågor som rör odemokratiska värden och uttryck är i hög grad aktuella i skolvärlden, och 

lärare anser att det har skett en ökning av problem som har sin grund i odemokratiska värden 

sedan slutet på 1990-talet och fram till 2007.8 Till saken hör att skolinspektionen kritiserat ett 

flertal gymnasieskolor i 2009 års kvalitetsgranskning för att skolorna inte bedriver verksamheter i 

harmoni med styrdokumenten, däribland läroplanen. 9  En konsekvens av det här kan bli att 

skolorna inte lyckas förmedla grundläggande demokratiska värden till eleverna och på så vis 

misslyckas med ett av skolans viktigaste uppdrag, det vill säga att fostra dem till goda 

demokratiska medborgare.  

Enligt Boel Englund har läroboken en mycket viktig roll för undervisningen i skolan. Hon 

menar att den inte bara har en stark ställning utan också fungerar som en slags riktningsgivare för 

det pedagogiska arbete som utförs. Englunds forskning visar att användningen av läroböcker 

dominerar den totala klassrumstiden. Läroboken representerar också i stor utsträckning den nya 

informationen som läraren väljer att lära ut till sina elever. Det här gäller även när läroboken inte 

används, eftersom undervisningsinnehållet som tas upp ofta har likheter med bokens text. Därför 

styr huvudsakligen läroboken det innehåll som används. En följd av det nu sagda kan bli att 

eleverna endast lär sig lärobokens innehåll, vilket kan få negativa effekter om boken inte ger 

eleverna tillräckligt med kunskap som behövs för att bemästra ett visst kunskapsområde.10 Av det 

här kan slutsatsen dras att läroböcker också har en vital funktion för lärandet om demokratiska 

värden och fostrandet av demokratiska medborgare. Med andra ord används läroboken i stor 

utsträckning för anskaffningen av ny kunskap och styr därför innehållet i undervisningen. Även 

om statens granskningsinstitut för läroböcker upphörde år 1991, finns det inget som visar på att 

det ska ha påverkat lärarnas inställning till läroböcker negativt.11 

Englunds ovannämnda forskning ger alltså belägg för att lärare visar stor tillit till läroböckers 

roll i undervisningen. Trots det här finns det ett antal studier som tyder på att läroböcker inte 

alltid är utformade i enlighet med styrdokumenten. Skolverkets rapport från 2006 visar att 

läroböcker inte alltid står i samklang med styrdokumenten.12 Om det här är fallet, finns det risk 

för att skolans demokratiuppdrag hamnar i skymundan och på så vis inte förmedlas till eleverna.  

Staten påverkar inte längre innehållet i läroböckerna genom sin granskning. Därför är det 

sannolikt att andra faktorer styr böckernas innehåll. Ett exempel på en sådan faktor är lärarnas 

                                                           
8 Lange (2008), s. 80, UMR (2010), s. 13-16. 
9 Skolinspektionen (2009), s. 5, (2013-09-19). 
10 Englund (1999), s. 330 - 332. 
11 Sparrlöf (2012), 62. 
12 Skolverket (2006), s. 133. 
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preferenser. Till det hör lärarnas bild av omvärlden och vad de anser vara centralt för 

undervisningen. Lika viktigt är dock författarnas egna uppfattningar och världsbild, eftersom det 

kan avspegla sig i valet av innehåll. En annan faktor av betydelse är givetvis det faktum att 

läroboksförlagen är vinstdrivande företag. Ett nedlagt granskningsinstitut innebär också friare 

tyglar, vilket kan utnyttjas i syfte att tjäna mer pengar. Vidare har också mediernas roll betydelse 

för vad som ska få uppmärksamhet eller inte. Beroende på vad de väljer att lyfta fram kan 

innehållet i läroböckerna styras i en viss riktning. 13  Mot den här bakgrunden är det därför 

intressant att undersöka hur odemokratiska värden behandlas i svenska skolor. Hur skildras och 

framställs sådana värden? För att kunna besvara detta finns det goda belägg för att utgå i 

innehållet i läroböcker.  

2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns många olika studier som baseras på läroboksanalyser av olika slag, och som belyser 

läromedlens roll i den svenska skolan. Dock har det visat sig att specifik forskning om fascismens 

roll i svenska läroböcker är begränsad och något bristfällig. En anledning till det här kan vara att 

större fokus riktats på nazismen och på så sätt kan fascismen ha hamnat i skymundan.    

Mia Löwengarts har i sin undersökning ”Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska 

läromedel i historia” gjort en innehållsanalys av historieläroböcker, där fokus har legat på hur 

antisemitismen och Förintelsen beskrivs. Löwengart har valt att undersöka huruvida de värden 

som förmedlas i beskrivningarna stämmer med läroplanens mål om att alla människor är lika 

värda. 14  Löwengart kommer fram till att de undersökta historieläroböckerna kan förbättras 

avsevärt. Enligt studien ger böckerna varken en tillräckligt utförlig beskrivning av antisemitismens 

historia eller Förintelsens historia. Dess viktiga påverkan på Europa och Sverige har inte heller 

lyfts fram tillräckligt. Judar beskrivs överlag som offer och på grund av att litet fokus läggs på 

minoriteters historia, menar Löwengart att denna skeva bild även med stor sannolikhet stämmer 

överrens på andra gruppers beskrivningar.15 Studiens resultat är av intresse för vår undersökning 

då även vi har fokuserat på hur läroböckerna förmedlar läroplanens grundläggande värden. Även 

om vår undersökning lägger mer vikt vid fostrandet av demokratiska människor, fokuserar 

Löwengart på antisemitismens och Förintelsens skildring i historieläroböcker, vilket kan ses som 

                                                           
13 Holmén (2006), s. 25-27. 
14 Löwengart (2004), s. 6. 
15 Ibid. s. 46. 
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grundstenar som hamnar inom ramen för odemokratiska värden. Hennes studie kan därför bli 

nyttig för vår undersökning.  

Forskaren Janne Holmén har också gjort en läromedelsanalys. I sin avhandling ”Den politiska 

läroboken” har Holmén undersökt bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finska läroböcker under kalla kriget. Boken är av intresse för vår undersökning främst på grund 

av att Holmén har använt sig av en kvalitativ historieboksanalys, vilket även vi kommer att 

använda oss av i vår studie.16 Det intressanta med Holméns studie är att han redogjort för de 

statliga granskningsmyndigheterna. Utöver redogörelserna, har han också redovisat vad dessa 

granskningar sagt om diverse läroböcker som ingår i hans undersökning. Det här är av vikt för 

vår studie då vi kommer att undersöka läroböcker som användes när granskningsmyndigheten 

fortfarande var aktiv och sedan undersöka läroböcker som användes efter dess upphörande 1991, 

precis som Holmén nämner. 17  Holmén skriver också att läroböckerna i stor uträckning styr 

skolundervisningens utformning och att många outbildade lärare använder läroboken för att sätta 

sig in i, och få kunskap om ämnet i fråga.18 Det här belyser inte bara lärobokens roll utan lyfter 

också vikten av att den utformas i linje med vad styrdokumenten säger. 

Göran Sparrlöf har i sin artikel ”Historia i gymnasieskolan – nya grundkurser och nya 

läroböcker” utfört en studie av historieläroböcker för gymnasiet. Sparrlöf har undersökt i vilken 

grad läroböckerna stämmer överens med vad styrdokumenten för skolan säger. I studien har han 

ställt sig frågan huruvida kursmålen uppfylls om lärare i hög grad använder läroboken som 

undervisningsunderlag. Resultaten visar att dessa inte uppfylls, mycket på grund av att 

fokusområdena inte förklaras och redogörs för tillräckligt. För att kunna lösa det här problemet i 

dagsläget måste lärare ofta lägga ned stor tid och möda för att komplettera undervisningen med 

att hitta andra relevanta texter eller skapa egna sådana. Läroböckerna saknar olika perspektiv och 

historietolkningar av historiska händelser och processer. Sparrlöf menar att dessa aspekter måste 

integreras i framställningen av läroböcker för att undervisningen ska kunna uppfylla kursmålen i 

högre utsträckning.19 

Förutom att lyfta fram tidigare forskning som använt sig av olika analyser av 

historieläroböcker, är det av stor vikt att hitta litteratur som behandlar och belyser lärobokens roll 

för undervisningen i skolan. Det här har, precis som nämnts i vår bakgrund, Boel Englund gjort i 

sin vetenskapliga artikel ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”. Artikeln redogör för 

vad den tidigare empiriska forskningen kommit fram till om hur och varför läromedel styr 

undervisningen i skolan. Den visar även att lärare känner en trygghet i att använda läroboken 

                                                           
16 Holmén (2006), s. 12. 
17 Ibid. s. 51. 
18 Ibid. s. 23.  
19 Sparrlöf (2012), s. 79-80. 
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eftersom det är ett kvitto på att läroplanens mål och krav uppfylls. Det här leder till att läroboken 

också underlättar utvärderingen av elevernas kunskap eftersom man som lärare då har lärt 

eleverna rätt material som går att betygsätta enligt läroplanen. Vidare visar Englunds artikel att 

läroboken underlättar lärarens planeringsarbete och organisering. Den betraktas även som ett 

disciplinerande incitament i undervisningen, då den har en strukturerande funktion och gör att 

eleverna kan fokusera på uppgifterna som ges och inget annat. Englund menar också att det stora 

inflytandet läromedel har kan få negativa konsekvenser om den inte ges utrymme till att kritiskt 

granskas i form av innehåll och dolda värderingar som kan finnas.20 Påståendet är av extra vikt då 

vi i vår undersökning ämnar att göra en kritisk granskning av hur odemokratiska värden 

behandlas i läroböcker.  

Sture Långström har undersökt läroboksförfattare och deras sätt att skriva läroböcker för 

historia på gymnasiet. Han använder sig av intervjuer med författare och har kompletterat dessa 

med textanalyser av historieläroböcker. 21  Långström lyfter vikten av att granska just 

historieläroböcker. I sin avhandling ”Författarröst och lärobokstradition” beskriver Långström 

att läroboken är den mest lästa genren av vår litteratur. Han menar att det i historieläroböcker 

finns en drivande författarröst som påverkats av när och var den skrivits. Vidare poängterar han 

att beskrivaren alltid finns med i beskrivningen av något. Det här betyder alltså att författaren i 

viss mån påverkar innehållet i en lärobok, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. På grund 

av att historieläroböcker fortfarande är det viktigaste läromedlet i ämnet historia, är det därför 

viktigt att granska dessa och söka efter dessa implicita värderingar som tränger fram i 

läroböckerna. Långström skriver att det är viktigt att vara medveten om författarnas personliga 

värderingar, även om dessa inte sprids medvetet. Ämnet historia riskerar kanske mer än andra 

ämnen att bli redskap för historiemissbruk. Då en av skolans mest centrala uppgift är att fostra 

elever till demokratiska medborgare är det därför extra viktigt att genom olika typer av forskning 

motarbeta att personliga värderingar tillåts att tränga igenom läroböcker.22  

                                                           
20 Englund (1999), s. 339-340. 
21 Långström (1997), s. 232. 
22 Ibid. s. 224. 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Begreppet diskurs 

Diskursbegreppet är flertydigt och komplicerat. Olika teoretiker har olika svar på vad en diskurs 

är och vad den fyller för funktion, vilket förklarar varför ett flertal inriktningar finns. Oavsett 

inriktning bygger dock diskursteorierna på samma grundidé, nämligen att språket utgör grunden 

för hur vi människor tänker om olika fenomen. Språket fyller enligt teorierna två huvudsakliga 

funktioner. För det första erbjuder språket perspektiv på den verklighet vi vill förstå och influerar 

på så vis hur vi uppfattar världen. För det andra bidrar det till att forma olika sociala mönster som 

identiteter, relationer och trosuppfattningar med mera.23  

De sociala mönstren, det vill säga diskurserna, förekommer i sin tur inom olika 

samhällsdomäner som exempelvis politik och religion. Där styr de vad som kan sägas, vilka som 

har legitimitet att säga något och vad som anses vara gott respektive ont inom en given diskurs. 

Begreppet rymmer således en maktaspekt eftersom diskurser utgör normativa orienteringsramar 

vilka styr vad ett samhälle anser om ett specifikt område. 24  Dessa ramverk är dock inte att 

betrakta som statiska. Diskurser är föränderliga, särskilt i längre tidsperspektiv då något som 

anses vara sant kan förändras med tiden. Vidare kan flera diskurser inom en och samma 

samhällsdomän vara aktuella samtidigt, varför debatter mellan dem kan uppstå.25  

Centralt för diskursteorier är också idén att texter genererar sociala effekter som påverkar 

samhällen, eftersom skriftliga texter är koherenta och kommunikativa. Även här är kärnan i 

resonemanget att språket är med och konstruerar vår sociala verklighet.26 Studier av texter och 

språkyttringar har därför ett särskilt värde enligt diskursteoretiker.27  

2.2.2 Diskursanalys 

En diskursanalys är ett analytiskt angreppssätt som syftar till att blottlägga de mönster som finns 

inom en diskurs. Metoden möjliggör en djupare form av textanalys av kvalitativ karaktär. Då 

innehållsanalysen inte kommer åt implicita aspekter av exempelvis texter, kan diskursanalysen 

                                                           
23 Bergström & Boréus (2005), s. 326. 
24 Ibid. s. 311f, Mats Börjesson & Eva Palmblad (2007), s. 12.  
25 Bergström & Boréus (2005), s. 312f. 
26 Ibid. s. 16.  
27 Ibid. s. 326.  
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bidra med det här. Den bidrar således med verktyg för att granska texters mening, uttryck, 

tankemodeller och diverse språkyttranden.28 

Diskursanalysen består inte av en enhetlig metod utan rymmer olika inriktningar. Norman 

Fairclough har i sitt betydande bidrag till diskussionen om diskursanalyser delat in dessa i tre 

dimensioner. Han skiljer mellan diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. Med text 

avses ett meningsbärande teckensystem och här inkluderas bland annat texter, bilder och filmer.29 

En stark betoning på enbart den här dimensionen av diskursanalys karaktäriseras av lingvistiska 

utgångspunkter. Nästa dimension diskursiv praktik syftar på de processer som kan knytas till hur 

texter konsumeras, produceras och distribueras. Till processerna hör därför texters implicita 

aspekter, budskap och hur de används inom en eller flera diskurser. 30  Den tredje och sista 

dimensionen social praktik beskriver Bergström & Boréus såhär: 

 

[…] ett vidare diskursbegrepp innebär att analysen inkluderar också exempelvis sociala praktiker. I 

exemplet ´fotbollens diskurs´ räcker inte strikt textanalys, att enbart studera utsagoplanet. Vi måste också 

komma åt en social praktik som då inte enbart inkluderar utövandet av fotboll utan även andra sociala 

praktiker, t.ex. sättet som fotbollsarenorna utformas på.31 

 

Som framgår i ovanstående citat är social praktik en påtagligt bredare dimension som knyter 

relationen mellan text och diskursiv praktik till ett större sammanhang. 

Den uppenbara fördelen med Faircloughs indelning av diskursbegreppet är att den erbjuder 

ett pragmatiskt sätt att avgränsa en undersökning. Genom att ange vilka dimensioner som 

innefattas i en specifik diskursanalys blir undersökningen mer begriplig och överskådlig.32  

2.2.3 Identitetskonstruktioner 

I diskurser som blir föremål för analys framkommer identitetskonstruktioner. Till exempel, inom 

diskursen fascism finns det identitetskonstruktioner som grundar sig i skilda uppfattningar om 

vad det innebär att vara fascistisk, vilket leder till att vissa handlingar legitimeras medan andra inte 

gör det. När dylika konstruktioner inom en diskurs kartläggs kan forskaren säga något om 

diskursens gränser.33   

                                                           
28 Bergström & Boréus (2005), s. 357, Fairclough (1992), s. 137-140. 
29 Bergström & Boréus (2005), s. 16.  
30 Ibid. s. 308. 
31 Ibid. s. 309. 
32 Ibid. s. 308. 
33 Ibid. s. 335-337. 
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För att kunna rama in dessa konstruktioner krävs ett analysverktyg. Laclau och Mouffe är de 

huvudsakliga influenserna inom fältet och har utvecklat verktyget analogikedjor. Grundtanken 

bakom verktyget är att tecken får mening först när de knyts till andra meningsbärande element. 

Om vi återigen utgår från exemplet fascism får alltså begreppet sin betydelse genom att knytas till 

andra meningsbärare som exempelvis ’nationalism’ och ’totalitär’. På så sätt konstrueras 

analogikedjor. Under arbetets gång kommer diskursens kärnor att framträda, det vill säga tecken 

som är mer centrala än andra. En kärna kallas då för en nod eller nodalpunkt. Beroende på vilka 

meningsbärande element som knyts till nodalpunkten fylls den med ett specifikt innehåll och får 

därmed en mening. Det här är avgörande för att diskursens ramar i mer eller mindre utsträckning 

ska kunna definieras.34 För att exemplifiera kan vi återigen med utgångspunkt i fascism som 

nodalpunkt se att begreppet får två ganska skilda betydelser när det relateras till ord som 

’moderland’ respektive ’förtryck’.  

När ett innehåll knyts till en nodalpunkt definieras också indirekt vad som inte är kopplat till 

den. Det här är en minst lika viktig aspekt som inte bör förbises då hela idén om 

identitetskonstruktion bygger på det här resonemanget. Ett talande exempel är att en demokrati 

inte kan vara en demokrati om det inte står i motsats till diktatur. Distinktionen ’vi’ och ’dom’ är 

ett ytterligare exempel, ’vi’ kan inte vara ’vi’ om det inte står i motsats till ’dom’.35 

2.2.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalyser används huvudsakligen för att mäta eller räkna förekomsten av olika fenomen i 

en eller flera texter. Metoden är således kvantitativt orienterad och syftar till att besvara 

motsvarande frågeställningar. En innehållsanalys är lämplig att använda för att kartlägga mönster i 

texter och angreppssättet lämpar sig även för att göra jämförelser mellan flera olika texter. 

Därmed är analystypen begränsad och sällan väl lämpad för kvalitativa djupanalyser.36  

Gör man en manuell analys krävs att man konstruerar ett analysschema. Schemat kallas för ett 

kodschema och möjliggör en systematisk mätning av en eller flera företeelser i de valda texterna.37 

Om den berörda frågeställningen stämmer väl överens med utformningen av kodschemat 

kommer studien att ha hög validitet, vilket är önskvärt.  

I den här studien kommer innehållsanalysen fungera som ett komplement till diskursanalysen 

för att inkludera fler angreppssätt och på så vis göra vår undersökning mer nyanserad. 

                                                           
34 Bergström & Boréus (2005), s. 337, Winter Jørgensen & Philips (1999/2000), s. 85. 
35 Bergström & Boréus (2005), s. 328, 337, Winter Jørgensen & Philips (1999/2000), s. 85. 
36 Bergström & Boréus (2005), s. 43-45. 
37 Ibid. s. 49. 
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Innehållsanalysen kommer mer specifikt i vår undersökning att användas för att mäta vilket 

utrymme som fascismen tilldelas i historieläroböcker för gymnasiet.  

2.2.5 Begreppsdefinitioner 

För att få en bättre förståelse för studien i fråga är det angeläget att reda ut och förklara några 

centrala begrepp som kommer användas i undersökningen. Genom det här vill vi också eliminera 

eventuella tvetydigheter som begreppen kan föra med sig.  

Begreppet demokrati är ett problematiskt begrepp att utreda då det finns en ambiguitet bland 

forskare om vad detta ska innefatta. Läroplanen trycker starkt på det faktum att skolan ska 

förmedla grundläggande demokratiska värden som det svenska samhället vilar på. 38  Enligt 

skollagen innefattar demokratiska värden främjandet av alla människors lika värde, solidaritet 

mellan människor, jämställdhet mellan män och kvinnor samt individens frihet och integritet.39 

Läroplanen fastställer också att skolan ska vara öppen för olika åsikter och även uppmuntra att 

dessa förs fram. Det här påvisar också att skolan ska en bedriva en undervisning som baseras på 

demokratiska värden som ger eleverna möjlighet att påverka sin utbildning, som är en av dess 

primära uppgifter. 40  Något som bör lyftas fram är att begreppet demokrati kan få en något 

skiftande innebörd när det används inom andra områden som inte innefattar skolväsendet. Det 

här på grund av att det finns många olika definitioner av vad demokrati egentligen innebär. Till 

exempel finns det ofta stora skillnader mellan vad olika länder anser vara demokratiskt och inte.41 

Därför är det viktigt att understryka att vi i denna undersökning endast kommer att använda oss 

av läroplanens definition av demokrati och inget annat. Vi anser med andra ord att det för vår 

studie inte är av intresse att undersöka hur begreppet används inom andra domäner, då vi endast 

fokuserar på skolverksamheten.  

För att få en mer djupgående förståelse för vår undersökning är det även viktigt att ge en 

förklaring till vad som innefattar motsatsen till begreppet demokrati. Vi kallar det för 

odemokratiska värden. Även det här är något svårdefinierat men centralt för att kunna fastställa och 

förstå vad vi menar när vi tittar på hur odemokratiska värden skildras i historieläroböcker. 

Odemokratiskt innebär något som inte fungerar på ett sådant sätt att en folkvilja kan komma i 

uttryck, till exempel genom beslutsprocesser. Oftast är det en eller ett par stycken som har all 

makt.42 Ett odemokratiskt styre kan också innebära att enskilda individer eller grupper med stor 

                                                           
38 Lgy (2011), s. 5.  
39 Ibid. s. 11.  
40 Ibid. s. 6.  
41 Dahl (1998), s. 36. 
42 Nationalencyklopedin, sökord: odemokratisk, (2013-09-19). 
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makt tvingar på sina egna åsikter på folket.43 Även om denna förklaring är av generell karaktär, 

ger denna ökad insikt beträffande vårt tankesätt för undersökningen. Med det sagt, vill vi föra 

fram att allt som inte faller inom ramen för läroplanens definition av demokratiska värden, 

kommer tolkas som odemokratiskt i vår undersökning. Odemokratiska värden kommer dock i 

fortsättningen i allra högsta grad även vara kopplad till fascism och den fascistiska ideologin.  

Fascism är ett annat begrepp vars problematik har diskuterats av en rad forskare och som även 

det är relativt svårt att definiera. Lars M. Andersson och Henrik Bachner är två historiker som på 

ett nyanserat sätt försökt reda ut begreppet. Viktigt att nämna i sammanhanget, är att den fascism 

som är föremål för den här studien är den italienska fascismen och ingenting annat. Det betyder 

att när vi i fortsättningen använder begreppet fascism, syftar vi till den italienska fascismen. 

Centralt för den fascistiska ideologin är utövandet av en extrem nationalism där individen är 

underställd nationen. Fascism förkastar parlamentarisk demokrati, vars samhälle istället styrs av 

en ledare som har full kontroll. Ett fascistiskt styre innebär också ett våldsutövande med en 

expansionistisk och militaristisk mentalitet.44 Poängteras bör också att fascismen, tillskillnad från 

nazismen, inte är baserad på rasbiologisk grund. Den fascistiska ideologin framhäver istället 

staten som det mest centrala för samhället.45 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att granska hur odemokratiska värden behandlas i 

historieläroböcker för gymnasiet över tid. Läroböcker har i stor utsträckning visat sig styra 

skolundervisningens utformning. De är även väl betrodda och använda av lärare. I den 

bemärkelsen är studien ett steg i ledet att närmare kunna beskriva hur skolundervisningen om 

odemokratiska värden ter sig i klassrummet. Utifrån detta syfte kommer undersökningen utgå 

från följande frågeställningar: 

- Hur stort utrymme får den italienska fascismen i historieläroböckerna för gymnasiet? 

- Hur skildras den italienska fascismen i läroböckerna? 

Den första frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys 

medan den andra kommer att besvaras utifrån en kvalitativ diskursanalys av läroböckerna. I nästa 

stycke följer en beskrivning av båda de metoderna som ligger till grund för studien. 

                                                           
43 Berg (1984), s. 341. 
44 Andersson & Bachner (2006), s. 12-13. 
45 Ibid. s. 20, 22.  
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4. Metod 

För vår undersökning har vi valt att använda oss av en tudelad analysmetod, som innefattar en 

innehållsanalys och en diskursanalys. Metodvalen grundar sig på vår övertygelse att dessa två 

metoder är bäst lämpade för att besvara våra frågeställningar.  

4.1 Innehållsanalys 

Precis tidigare nämnts, innebär en innehållsanalys en mätning eller räkning av förekomsten av 

diverse fenomen i texter. Det här betyder att metoden är kvantitativ och bör därför i störst 

utsträckning besvara frågeställningar av sådan karaktär.46 För att besvara vår första frågeställning 

kommer antalet sidor som läroböckerna tillägnar italienska fascismen att mätas. Mätningen avser 

både textinnehåll och eventuella bilder. Till att börja med kommer den totala mängden sidor som 

tillägnas fascismen att anges. I denna siffra kommer både textinnehåll och bilder att inkluderas. 

Därefter kommer andelarna som utgör text respektive bild att presenteras separat. Resultaten 

kommer att anges i antal sidor, och för att ta hänsyn till fall då kapitel utgör mer eller mindre än 

hela sidor kommer vi använda oss av tecknen större än respektive mindre än. Till exempel, om 

ett kapitel utgör strax under en och en halv sida kommer det att redovisas som < 1,5. Det ska 

poängteras att vi har valt att inte räkna ord för att påvisa vilket utrymme den italienska fascismen 

fått i läroböckerna. Vår uppfattning är att antal ord inte ger en lika bra överskådlighet som en 

resultatredovisning av antal sidor. Att räkna textutrymmet i antal ord skulle inte ge värden som är 

jämförbara med den plats eventuella bilder tar upp, då bilderna inte går att räkna i ord. Det här är 

motiveringen till varför vi valt att inte räkna hur många ord avsnittet utgörs av. Mätningarna av 

utrymmet kommer att ske vid två olika tillfällen för varje lärobok. Skulle det vara någon siffra 

som inte stämmer vid andra mätningen kommer en tredje kontrollmätning att ske, för att studien 

ska få hög reliabilitet. 

Utöver redovisningen av den totala mängden sidor, kommer vi även att svara på huruvida 

fascismen står med i böckernas innehållsförteckning eller inte. Vad det här påvisar är om 

författarna lägger någon tonvikt på fascismen eller icke. Vi är av uppfattningen att 

innehållsförteckningarna inte är godtyckliga sammanställningar av läroböckernas innehåll, utan de 

utgör snarare en översikt av det centrala innehållet som boken behandlar. Även titeln på kapitlet 

som behandlar fascismen kommer att anges i fall då fascismen står med i läroböckernas 

innehållsförteckningar. Här har vi dock valt att ange titlarna på det vi kallar för huvudkapitel. Då vi 

                                                           
46 Bergström & Boréus (2005), s. 43-45. 
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använder begreppet huvudkapitel avser vi kapitel som omfattar ett antal mindre kapitel. 

Motiveringen till ovanstående val grundar sig i det faktum att läroböckerna har skilda upplägg vad 

gäller innehållsfördelning, varför det hade varit problematiskt att ange titlar på mindre kapitel 

som utgör delar av större. Gemensamt för läroböckerna är dock att de alla har stora 

kapiteluppdelningar, det vi kallar för huvudkapitel. 

Resultaten av innehållsanalysen kommer att presenteras i både text- och tabellform. För att de 

ska bli överskådliga och jämförbara kommer vi att använda oss av ett kodschema.47 Nedan följer 

kodschemat för innehållsanalysen: 

 

Tabell 1 (exempeltabell): Italienska fascismens utrymme i x-talets läroböcker 

 

Lärobokens namn 
Totala antalet 

sidor 

Andel text i 

sidor 

Andel bilder 

i sidor 

Andel i 

% 

     

     

4.2 Diskursanalys 

För att kunna besvara vår andra frågeställning om hur den italienska fascismen skildras i 

historieläroböckerna kommer vi att använda oss av metoden diskursanalys. Innehållsanalysen är 

sämre lämpad för kvalitativa djupanalyser och därför lämpar sig denna metod bättre för att 

kartlägga de mönster som finns inom fascismdiskurserna i läroböckerna. Diskursanalysen bidrar 

med också verktyg för att komma åt implicita aspekter av texter.48 

Som tidigare redogjorts för, har Fairclough delat in diskursanalyser i tre olika dimensioner, 

nämligen text, diskursiv praktik och social praktik. Vår studie kommer dock att bygga på de två 

förstnämnda. Då vårt huvudsakliga fokus riktas på läroböcker faller den tredje dimensionen på 

ett naturligt sätt utanför ramen för vår frågeställning. Till det hör att den tidigare undersökta 

forskningen inte några ger förslag på praktiskt tillämpbara metoder för hur den sociala praktiken 

ska analyseras.49 Av tidsmässiga skäl blir det också svårt att ge oss in på den sociala praktiken 

eftersom det troligtvis skulle krävas mycket omfattande fältstudier för att komma åt denna 

dimension.  

Med det sagt, utesluter vi inte det faktum att den här aspekten kan komma att beröras under 

arbetet med vår studie. Läroböcker utgör en stor roll i skolan och har visat sig styra 

                                                           
47 Ett kodschema är ett sätt att strukturera förekomsten av någonting i texter. Se Bergström & Boréus (2005), s. 49. 
48 Bergström & Boréus (2005), s. 137-140. 
49 Fairclough (1992). Se kapitel 5. Text Analysis: Constructing Social Relations and ‘the Self’, s. 137-168 och kapitel 6. 
Text Analysis: Constructing Social Reality, s. 169-199. 
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undervisningen i relativt stor utsträckning, vilket gör att vi inte kommer att kunna förbise den 

sociala dimensionen fullt ut. Precis som undersökningens syfte klarlägger, är den här studien 

endast ett steg i ledet för att kunna redogöra för hur undervisningen om odemokratiska värden 

behandlas i skolan. Därför kan det inte heller krävas att vi även ska täcka allt som berör området i 

fråga. Eftersom att vi endast studerar texter och inte gör några kompletterande fältstudier, för det 

med sig ytterligare komplikationer för att kunna ta hänsyn till den sociala dimensionen. 

Våra analyser kommer grunda sig i att kartlägga identitetskonstruktioner i 

historieläroböckernas fascismavsnitt. Då vi har valt att granska avsnitten om den italienska 

fascismen utgör det även grundkärnan för diskurserna. Nodalpunkten blir då begreppet fascism, 

och genom det material som knyts till den kommer vi att kunna avgöra vilken betydelse och 

vilket innehåll läroboksförfattarna tilldelar begreppet. Vi kommer att alltså att använda oss av 

analysverktyget analogikedjor vilket betyder att begrepp får betydelse när de knyts ihop med 

andra tecken och därmed bildar meningsbärande kedjor. På så vis är det möjligt för oss att säga 

något om var fascismdiskursernas gränser går. Med andra ord vill vi belysa vilka identitetsramar 

som författarna tilldelar fascismen i läroböckerna. Det här gör att vi kan skapa oss en 

övergripande helhetsbild av den undersökta ideologin, och utifrån denna vill vi besvara våra 

frågeställningar.  

4.3 Analysschema 

För att analysen ska bli så strukturerad och tydlig som möjligt har vi konstruerat ett 

analysschema. Schemat bygger på metoderna innehållsanalys och diskursanalys, med inriktning på 

identitetskonstruktion som redogjorts för i ovanstående metodavsnitt. Syftet är att kartlägga 

gränserna för läroböckernas fascismdiskurser och ta reda på vilket utrymme som tilldelas 

fascismen. Resultaten av analyserna kommer att presenteras enligt nedanstående ordning i vårt 

resultatavsnitt.  

 

1. Vilket utrymme får fascismen i läroböckerna? 

a. Hur många sidor tillägnas fascismen totalt? 

b. Hur stor andel utgörs av text och bild? 

c. Hur stor procentuell andel utgör fascismstycket? 

d. Står fascismen med i innehållsförteckningen? 

e. Till vilket kapitel hör fascismen? 

f. Vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna över tid? 
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2. Hur skildras fascismen i läroböckerna? 

a. Vilket innehåll tillskriver läroboksförfattarna fascismen? 

b. Hur definierar läroböckerna begreppet fascism? 

b1. Skildrar läroböckerna fascismen i förhållande till demokratin? Om ja, hur? 

c. Vilka skillnader och likheter finns mellan läroböckerna över tid? 

4.4 Metoddiskussion 

Vårt val av metod grundar sig i vår tro att innehållsanalysen i kombination med diskursanalysen, 

utgör goda förutsättningar för att kunna besvara frågeställningarna som undersökningen bygger 

på. Eftersom den förstnämnda metoden är kvantitativ och den senare kvalitativ fungerar de som 

goda komplement till varandra, vilket i sin tur kan stärka studiens resultat. Innehållsanalysen som 

metod är väldigt träffsäker så länge frågeställningen överensstämmer med det som mäts. Det här 

ger studien hög validitet eftersom den inte lämnar utrymme för systematiska mätfel.  

Diskursanalysen gör genom verktyget identitetskonstruktioner det praktiskt möjligt för oss att 

kunna reda ut hur fascismdiskurserna ser ut i läroböckerna. Vår intention med textanalysen är, 

precis som Esisasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud understryker i sin bok 

”Metodpraktikan”, att få systematisk kunskap om vad innehållet i läroböckerna säger.50 Vi vill 

alltså lyfta fram och beskriva fascismdiskursernas kärnor i lärobokstexterna.51 Med det sagt, vill vi 

poängtera att vi i vår studie inte avser att undersöka vad som är sant eller falskt, utan det som är 

av betydelse är hur den italienska fascismen skildras i lärobokstexterna. Det här är en av styrkorna 

med diskursanalysen. Metoden är inte ämnad för att komma åt vad som stämmer eller inte. 

Samtidigt innebär det här också att källkritik av läroböckerna inte hör till våra frågeställningar.  

Det finns forskning som kritiserar diskursanalysen som metod, med argumentet att den kan 

leda till en övertolkning av texterna i fråga. Argumentet är inte taget ur luften eftersom tolkningar 

rymmer felmarginaler i olika utsträckning, och diskursanalyser bygger på just tolkningar. Det här 

ställer särskilda krav på oss som författare. Transparens är här av stor vikt där vi är tydliga med 

vad vi har tolkat och hur för att tackla den här utmaningen. 

Även om är vår avsikt inte är att förmedla egna värderingar och åsikter i undersökningen, är 

det inte orimligt att sådana kan komma till uttryck under arbetets gång. Vi är alla en del av 

samhället och kan med andra ord inte utesluta det faktum att vi har individuella erfarenheter, 

förkunskaper och förutfattade meningar om ämnet i fråga, vilket kan göra att vi i viss 

                                                           
50 Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 225. 
51 Ibid., s. 242. 
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utsträckning kan vara tendentiösa. Vår förhoppning är att minimera en dylik inverkan genom att 

tydligt skilja på lärobokstexternas innehåll och våra egna tolkningar. 

4.5 Urval och avgränsningar 

Vi har i vår undersökning valt att rikta in oss på den italienska fascismen. En avgörande 

anledning till att vi valt att inrikta oss på denna, och inte andra fascistiska rörelser som till 

exempel den spanska, har att göra med det faktum att det var den italienska fascismen som låg till 

grund för dessa. Den italienska fascismen inspirerade grundandet av en rad ultranationalistiska 

och högerradikala rörelser efter deras maktövertagande 1922, däribland nazismen och den 

spanska fascismen. Av den anledningen har vi valt att avgränsa oss till den italienska fascismen.52 

Vårt empiriska material består av historieläroböcker för gymnasiet. Skälet till att vi riktat in oss 

på just gymnasieläroböcker beror främst på att vi båda studerar för att bli gymnasielärare i 

historia. För att få en översiktlig bild och kunna kartlägga eventuella mönster över tid har vi valt 

att granska läroböcker utkomna under ett flertal decennier. En avgörande faktor för vår 

avgränsning av tidsperiod har sin utgångspunkt i nedläggningen av statens granskningsinstitut för 

läroböcker.53  Av den orsaken vill vi undersöka läroböcker som utgivits såväl före som efter 

nedläggningen. Studiens omfattning sträcker sig från 1980-talet fram till 2010-talet. För varje 

decennium kommer vi att göra ett urval på två historieläroböcker. Det här gör resultaten mer 

jämförbara både inom ett och samma decennium samt mellan flera olika.  

Vad gäller urvalet av läroböcker har försök gjorts för att få försäljningssiffror på förlagens 

olika utgåvor, men då dylika siffror inte lämnades ut har vi istället baserat urvalet på de olika 

förlagens storlek och totala omsättning. De förlag som har störst omsättning kommer med fördel 

att väljas. Ett ytterligare problem som uppstått på grund av sekretessen kring försäljningssiffror är 

att vi inte har möjlighet att avgöra vilka av läroboksförlagens böcker som sålt mer än andra, även 

om förlaget i sig har stor omsättning. Vidare har utbudet av läroböcker varit begränsat vilket har 

lett till att vi tvingats exkludera vissa upplagor.  

De läroböcker som är aktuella för vår studie är historieläroböcker avsedda för gymnasieskolan. 

Valet grundar sig på att ämnet historia bär huvudansvaret för undervisningen om den italienska 

fascismen. För gymnasieskolan har kurserna i historia både varit, och är idag indelade i olika 

historiekurser. Skolväsendet är föränderligt och har reformerats både 1994 och så sent som 2011 

vilket innebär att historiekurserna också förändrats. Ett krav för valet av läroböcker har varit att 

de ska vara avsedda för den historiekurs som i störst utsträckning lästs av elever. Sådana kurser 

                                                           
52 Andersson & Bachner (2006), s. 14. 
53 Holmén (2006), s. 51. 
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väljer vi att benämna som grundkurser i historia då alla elever måste läsa någon av dessa till att 

börja med, därefter kan vissa elever välja att läsa fördjupningskurser av olika slag. Grundkurserna 

är de som läses i störst utsträckning vilket är anledningen till att vi valt att fokusera på dessa.  

Från 1994 fram till 2011 har Historia A varit grundkursen i historia på gymnasiet. Från 2011 

och framåt är motsvarande kurs Historia 1b. Vad gäller åren innan 1994 har vi inte funnit någon 

benämning på grundkursen i historia för gymnasiet. Därför kommer vi att välja 

historieläroböcker ämnade för gymnasieskolans första år. Nedan följer de läroböcker som är 

aktuella för den här studien i kronologisk ordning. 

 

 Grepp om historien (1983) 

o Författare: Bengt Åke Häger 

o Förlag: Studentlitteratur 

o Kurs: Grundkurs i historia 

 

 Alla tiders historia (1985) 

o Författare: Börje Bergström, Arne Löwgren & Hans Almgren 

o Förlag: Gleerups 

o Kurs: Grundkurs i historia 

 

 Epos – För gymnasieskolans kurs A och B (1996) 

o Författare: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin & Ann-Sofie 

Ohlander 

o Förlag: Almqvist & Wiksell. 

o Kurs: Historia A och B 

 

 Alla tiders historia (1999) 

o Författare: Börje Bergström, Arne Löwgren & Hans Almgren 

o Förlag: Gleerups 

o Kurs: Grundkurs i historia 
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 Epos för gymnasieskolans kurs A (2000) 

o Författare: Per-Arne Karlsson, Karl Molin & Ann-Sofie Ohlander 

o Förlag: Liber. 

o Kurs: Historia A 

 

 Alla tiders historia A (2004) 

o Författare: Börje Bergström, Arne Löwgren & Hans Almgren 

o Förlag: Gleerups 

o Kurs: Historia A 

 

 Alla tiders historia 1b (2011) 

o Författare: Börje Bergström, Arne Löwgren & Hans Almgren 

o Förlag: Gleerups 

o Kurs: Historia 1b 

 

 Historia 1b - Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) 

o Författare: Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal & Susanna 

Hedenborg 

o Förlag: Studentlitteratur 

o Kurs: Historia 1b 
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5. Resultat för kvantitativ studie 

Nedan följer resultaten av de genomförda kvantitativa undersökningarna. De har bestått av att 

mäta hur stort utrymme läroböckerna tillägnar den italienska fascismen. Utrymmet anges i text-, 

bild- och procentandelar. Beträffande dispositionen kommer presentationen av resultaten först 

att ske decennievis, för att sedan avslutas med en jämförelse över tid. 

5.1 Resultat för 1980-talets läroböcker 

Tabell 2: Italienska fascismens utrymme i 1980-talets läroböcker 

 

Lärobokens namn 
Totala antalet 

sidor 

Andel text i 

sidor 

Andel bilder 

i sidor 

Andel i 

% 

Grepp om historien 2 1,5 1/2 0,47 % 

Alla tiders historia < 1 < 1 - 0,27 % 

 

5.1.1 Grepp om historien (1983) - 428 sidor 

Totalt ägnar den här läroboken två sidor av 428 till den italienska fascismen, vilket motsvarar en 

procentandel på 0,47 %. Av dessa två sidor är en och en halv sida text och en halv sida utgörs av 

bilder. Fascismen står inte med i innehållsförteckningen utan är en del av huvudkapitlet ”Mellan 

två världskrig”. Noteras bör att fascismen delar stycke med nationalsocialismen.54 

5.1.2 Alla tiders historia (1985) - 377 sidor 

Strax under en sida av 377 behandlar fascismen. Det här omfattar en procentandel på 0,27 % av 

bokens utrymme. Författarna har valt att inte ha någon bild i det aktuella stycket, varför 

textandelen utgör hela utrymmet. I bokens innehållsförteckning står inte fascismen med, utan den 

går att hitta om man bläddrar fram till huvudkapitlet ”Demokratier och diktaturer”.55 

  

                                                           
54 Häger (1983).  
55 Bergström,  Löwgren & Almgren (1985). 
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5.2 Resultat för 1990-talets läroböcker 

Tabell 3: Italienska fascismens utrymme i 1990-talets läroböcker 

 

Lärobokens namn 
Totala antalet 

sidor 

Andel text i 

sidor 

Andel bilder 

i sidor 

Andel i 

% 

Epos < 2  1 > 1/2 0,34 % 

Alla tiders historia 1/2 1/2 - 0,11 % 

 

5.2.1 Epos För gymnasieskolans kurs A och B (1996) - 581 sidor 

Av lärobokens 581 sidor består fascismavsnittet av mindre än två sidor. Den procentuella andelen 

av bokens totala utrymme är 0,34 %. Av dessa två sidor utgörs en sida av text och mer än en halv 

sida av bilder. Avsnittet om fascism står med i lärobokens innehållsförteckning och är en del av 

huvudkapitlet ”Demokrati eller diktatur? Europa och USA under mellankrigstiden”.56 

5.2.2 Alla tiders historia (1999) - 453 sidor 

Den italienska fascismen ges i denna lärobok en halv sida i utrymme av bokens totala sidmängd 

på 453 sidor. Det innebär en procentsats på 0,11 % av lärobokens samlade sidor. Då författarna 

valt att inte inkludera några bilder i stycket utgörs hela avsnittet av text. Fascismen står inte med i 

bokens innehållsförteckning men är sorterad under huvudkapitlet ”Demokratier och 

diktaturer”.57 

5.3 Resultat för 2000-talets läroböcker 

Tabell 4: Italienska fascismens utrymme i 2000-talets läroböcker 

 

Lärobokens namn 
Totala antalet 

sidor 

Andel text i 

sidor 

Andel bilder 

i sidor 

Andel i 

% 

Epos för gymnasieskolans kurs A 1  1/2 1/2 0,26 % 

Alla tiders historia < 1,5 < 1 1/2 0,42 % 

 

                                                           
56 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996). 
57

 Bergström,  Löwgren & Almgren (1999). 
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5.3.1 Epos för gymnasieskolans kurs A (2000) - 383 sidor 

Läroboken består av totalt 383 sidor och fascismstycket utgör sammanlagt en av dessa. Andelen 

uttryckt i procent blir därför 0,26 %. Hälften av sidan består av text medan andra hälften består 

av bilder. I bokens innehållsförteckning är fascismen inkluderad. Där står den med under 

huvudkapitlet ”Demokrati eller diktatur? Europa och USA under mellankrigstiden”.58 

5.3.2 Alla tiders historia A (2004) - 354 sidor 

Fascismstycket i den här boken täcker strax under en och en halv sida i förhållande till bokens 

354 sidor. Uttryckt i procent utgör det 0,42 % av hela boken. Lite mindre än en sida består av 

textinnehåll medan en halv sida har ägnats åt bilder. Boken har skrivit med fascismen i 

innehållsförteckningen under ett huvudkapitel som heter ”Mellankrigstiden och andra 

världskriget”. Dock bör det understrykas att den spanska fascismen delar samma stycke som den 

italienska.59 

5.4 Resultat för 2010-talets läroböcker 

Tabell 5: Italienska fascismens utrymme i 2010-talets läroböcker 

 

Lärobokens namn 
Totala antalet 

sidor 

Andel text i 

sidor 

Andel bilder 

i sidor 

Andel i 

% 

Alla tiders historia 1b < 1,5 < 1 1/2 0,35 % 

Historia 1b - Den lilla människan 

och de stora sammanhangen 

< 1/2 < 1/2 - 0,12 % 

 

5.4.1 Alla tiders historia 1b (2011) - 434 sidor 

I den här läroboken utgör fascismavsnittet inklusive bild och text mindre än en och en halv sida. 

Textstycket består av mindre än en sida och bilderna omfattar en halv sida. Sammantaget ges den 

italienska fascismen 0,35 % i utrymme av bokens totala antal sidor. Avsnittet står också med i 

bokens innehållsförteckning och är en del av huvudkapitlet ”Mellankrigstiden och andra 

                                                           
58

 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (2000). 
59

 Bergström,  Löwgren & Almgren (2004). 
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världskriget”. Värt att poängtera är att den italienska fascismen delar samma stycke med den 

spanska fascismen.60 

5.4.2 Historia 1b - Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) - 

410 sidor 

Den här läroboken har av alla läroböcker tillägnat minst utrymme åt fascismen. Fascismstycket 

består av under en halv sida medan bokens totala antal sidor är 410 sidor. Det här täcker 0,12 % 

av läroboken. Textinnehållet motsvarar hela utrymmet då ingen bild finns med. Fascismavsnittet 

har inte inkluderats i innehållsförteckningen men går att hitta i huvudkapitlet ”Första världskriget 

och mellankrigstiden”.61 

5.5 Analys - Likheter och skillnader över tid 

Gemensamt för alla läroböcker är att fascismen ges väldigt lite utrymme i förhållande till 

böckernas totala utrymme. Det rör sig om procentandelar inom intervallet 0,11 – 0,47 %. Mellan 

decennierna kan ingen större skillnad tydas vad gäller läroböckernas totala antal sidor. Det här 

innebär att jämförelsen i procent blir mer träffsäker. Utrymmesmässigt finns därför inga påtagliga 

mönster om varken en minskning eller ökning över tid, utan skillnaderna tycks i större 

utsträckning styras av vilken lärobok man tittar på. Textmässigt finns det små variationer bland 

de undersökta läroböckerna både inom och mellan decennierna. Textintervallet i de olika 

läroböckerna utgör som minst från strax under en halv sida till som mest en och en halv sida. 

Inte heller här framträder ett märkbart mönster över tid, utan bestäms i högsta grad av läroboken 

i fråga. Detsamma gäller för bildutrymmet i fascismstyckena, där bilderna som mest täcker strax 

över en halv sida. Några av läroböckerna har ingen bild tillhörande de analyserade styckena men 

dessa är spridda över olika decennier och därför kan inga direkta kopplingar göras.  

Märkbart för läroböckerna efter 1980-talet är att dessa i större utsträckning inkluderat 

fascismen i böckernas innehållsförteckning. Det här tydligt då de äldsta läroböckerna har uteslutit 

ämnet i innehållsförteckningen, medan endast två av de nyare böckerna saknar det. I vilka 

huvudkapitel fascismen nämns inom är inte heller tidsbundet, men böckerna utgivna under 1990-

talet omnämner ämnet uteslutande inom ‘demokratier och diktaturer’. Under de andra 
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 Bergström,  Löwgren & Almgren (2011). 
61 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012). 
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decennierna hör fascismstyckena till huvudkapitel som exempelvis ”första och andra 

världskriget”, ”mellankrigstiden” samt ”demokrati och diktatur”. 

 

Tabell 6: Sammanfattande tabell för italienska fascismens utrymme från 1980- fram till 2010-talet 

 

Decennium 

 

Lärobokens namn 

Totala 

antalet 

sidor 

Andel 

text i 

sidor 

Andel 

bilder i 

sidor 

Andel i 

% 

 

1980-tal 
Grepp om historien 2 1,5 1/2 0,47 % 

Alla tiders historia < 1 < 1 - 0,27 % 

 

1990-tal 
Epos < 2 1 > 1/2 0,34 % 

Alla tiders historia 1/2 1/2 - 0,11 % 

 

2000-tal 
Epos för gymnasieskolans kurs A 1 1/2 1/2 0,26 % 

Alla tiders historia < 1,5 < 1 1/2 0,42 % 

 

2010-tal 
Alla tiders historia 1b < 1,5 < 1 1/2 0,35 % 

Historia 1b - Den lilla människan och 

de stora sammanhangen 

< 1/2 < 1/2 - 0,12 % 

 

6. Resultat för kvalitativ studie 

Nedan följer våra resultat av den kvalitativa undersökningen om hur den italienska fascismen 

skildras i historieläroböcker. För varje bok redovisas vilket innehåll fascismen tillskrivs och hur 

begreppet fascism definieras. Resultaten redovisas decennievis i kronologisk ordning och avslutas 

med en jämförelse av böckerna över tid.   

6.1 Resultat för 1980-talets böcker 

6.1.1 Grepp om historien (1983) 

Författaren inleder fascismavsnittet i läroboken med att beskriva den kris som uppstod efter 

första världskriget, men inga orsaker uppges till varför. Vidare förklaras hur den här krisen gav 

upphov till en politisk polariseringsprocess där både vänster- och högerradikala organisationer 

fick fotfäste i Europa. Enligt boken hade även krisen orsakat ekonomiska svårigheter vilket 
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krävde lösningar som inte fanns i sikte. Det här uppges vara en orsak till varför folket tappade 

förtroendet för det dåvarande politiska systemet. Inflationen hade ruinerat inte bara 

arbetarklassens, utan den lägre medelklassens ekonomi och besparingar. Följderna som anges är 

att arbetarklassen drogs till kommunismen medan den lägre medelklassen drogs till fascismen. 

Här saknas en förklaring till varför de olika klasserna drogs till antingen extremvänstern eller 

extremhögern. Som läsare blir det därför svårt att förstå vad författaren menar utan att vända sig 

till andra källor. Det görs ett kort försök att beskriva hur kommunistiska arbetare ockuperade 

fabriker, vilket anses vara ytterligare en orsak till fascismens etablering. Försöket är dock 

bristfälligt och beskrivningarna är därför obegripliga på grund av avsaknaden av en 

sammanhängande förklaring till varför.62  

Fortsättningsvis gör författaren anspråk på att i knappa ordalag beskriva Mussolinis 

maktövertagande i samband med marschen mot Rom 1922. Här lyfts också det faktum att 

fascisterna på några år lyckades ta alla politiska maktpositioner men inga anspråk görs på att 

beskriva hur det här kunde ske. I samband med fascisternas maktövertagande hävdar boken att 

ideologins ekonomiska politik ska ha hamnat i skymundan till förmån för dess maktaspekt. Som 

en konsekvens av den fascistiska regimens militära rustningar nämns att Italien ska ha klarat sig 

relativt bra under mellankrigstiden eftersom den höll arbetslösheten nere.63 

Läroboken ger sedan en direktdefinition av begreppet fascism, där den uppger begreppets 

latinska ursprung samt dess svenska översättning. Begreppet definieras som ett slags spöknippe 

med yxor, men även det faktum att det här var fascisternas symbol lyfts. Det framhävs att 

fascismen är en ideologi vars styrelseskick utformas kring en stark ledare eller elit med absolut 

makt, som ska styra staten. För att staten och nationen ska fungera väl betonas ledarens auktoritet 

och folkets ordning och lydnad under sin ledare.64  

Fascistideologin skildras i samma stycke som nationalsocialismen. Att dessa två klumpas ihop 

gör det ibland blir svårt att förstå vilket av innehållet som hör till vilken av ideologierna. 

Författaren understryker att såväl fascismen som nationalsocialismen trodde på ett klasslöst 

samhälle utan klassolidaritet, där internationalismen negligerades. De individuella intressena skulle 

åsidosättas till förmån för den nationella gemenskapen. Vidare försöker läroboken att reda ut 

fascismens ekonomiska grundbetingelser, vilket anses höra till fascismens kärna. Att det här är 

något problematiskt visar sig i det faktum att texten inte gör sig tillräckligt begriplig, troligtvis på 

grund av att stycket är för kortfattat. I dess försök att förklara fascismens åsikter om kapitalism, 

arbetarrörelser, näringsliv, konkurrens och korporativism misslyckas därför författaren. Det här 

                                                           
62 Häger (1983) s. 325. 
63 Ibid. s. 329. 
64 Ibid. s. 326. 
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gör att det kan vara svårt för elever på gymnasiet att få en tillräcklig uppfattning om den 

fascistiska ideologins kärna.65 

6.1.2 Alla tiders historia (1985) 

Inledningsvis skriver författarna vad första världskrigets slut innebar för Italien. Landet fick 

många löften om landförvärv efter kriget. Det här ses som den huvudsakliga anledningen till 

varför Italien gick med i kriget. Löftena infriades dock inte, vilket väckte missnöje inom landet. 

Vidare uppstod en ekonomisk kris efter freden vilket innebar massarbetslöshet. Orsaker till 

varför den ekonomiska krisen hade uppstått lyser med sin frånvaro i texten. Det här kan medföra 

en tvetydighet om exempelvis kriget orsakat det här eller om andra orsaker möjligtvis kan ligga 

bakom. Likväl betonas att ovanstående orsaker gav upphov till ett gynnsamt klimat för en 

diktatur att få fotfäste. En arbetarrevolution lik den ryska, innebar att arbetare i Norditalien 

försökte ta över fabriker och på egen hand driva dessa. Ur instabiliteten orsakat av oro och 

förvirring fick Mussolini och hans fascistiska parti en chans att ta makten. De borgerligas rädsla 

för en arbetarrevolution och marschen mot Rom, möjliggjorde Mussolinis maktövertagande.66 

Ett händelseförlopp som nämns kort är alltså marschen mot Rom 1922. I och med marschen tog 

Mussolini makten i Italien och blev regeringschef. En annan händelse som också beskrivs kort är 

Italiens anfall mot Abessinien 1935, vilket motsvarar nuvarande Etiopien. Intåget resulterade i 

italienska besittningar i Östafrika.67 

Vidare skrivs att Mussolini triggade folket genom att försöka förmedla myten om den 

italienska nationens storhet. Mussolini hänvisade ofta till det gamla romarriket och dess storhet. 

Till det här hör expansionspolitiken med slagorden ‘mare nostrum’, att medelhavet var Italiens 

hav.68 Konsekvenserna av fascismen beskrivs inte heller särskilt ingående. Dock lyfts det fram att 

Mussolinis styre fick en förödande effekt för landet.69 Författarna kopplar också samman den 

fascistiska ideologin med mord och terror som maktmedel.70 

Läroboken fortsätter med att definiera italiensk fascism genom att kalla den för ”hänsynslös 

nationalism” och utövare av erövringspolitik.71 Fascismen beskrivs som ett terrorvälde där våld 

och mord användes som ett maktmedel för att krossa all opposition. Det var således bara ett 

parti, det fascistiska, som var tillåtet. I texten skildras också hur fascismen framställde demokrati 

                                                           
65 Ibid. s. 325. 
66 Almgren, Bergström & Löwgren (1985), s. 272. 
67 Ibid. s. 320. 
68 Ibid. s. 272. 
69 Ibid. s. 317. 
70 Ibid. s. 320. 
71 Ibid. s. 317. 
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och parlamentarism som ett system avsett för svaga folk. På så sätt framgår det att författarna vill 

förmedla att fascismen som ideologi hade sin utgångspunkt i odemokratiska styrelseideal.72 

Korporativism nämns som en del av definitionen, men förklaras inte på ett tillräckligt 

begripligt plan för att få en tydlig förståelse av begreppets innebörd. Mussolini framställs också 

som en ledare som förespråkade krig och våld, och menade att detta skulle göra italienarna till 

riktiga män.73 

6.2 Resultat för 1990-talets läroböcker 

6.2.1 Epos – För gymnasieskolans kurs A och B (1996) 

Till en början behandlar boken orsaker till hur fascismen kunde etableras. En som nämns på ett 

framstående vis är Versaillesfredens konsekvenser. Italien fick en del av Österrike och det 

betraktades både som otillräckligt men även som ett bakslag i landet. Ett klargörande om varför 

det triggade den här reaktionen hade möjligtvis underlättat förståelsen för Versaillesfredens 

betydelse, som författaren försöker lyfta i sammanhanget.74 

Besvikelsen i landet ledde emellertid till att den italienska arbetarrörelsen fick stora 

framgångar, vilket gav upphov till en motreaktion hos Mussolini då han grundade en egen rörelse 

som svar på arbetarrörelsen.75 Samtidigt var fabriksägarna rädda för att arbetarrörelsen skulle ta 

makten på samma sätt som hade skett under revolutionen i Ryssland. Det här resulterade i att 

såväl företagare som kapitalägare fick den italienska regeringens stöd.76 Enligt författarna begick 

regeringen ett misstag 1922 i samband med ovanstående situation. Misstaget som anges är det 

faktum att regeringen sökte stöd hos Mussolini och fascisterna för att få ordning på oroligheterna 

i landet. Utfallet blev att Mussolini tog tillfället i akt och avskaffade demokratin i landet då han 

1925 utsåg sig till ledare och Italien förvandlades till en diktatur.77  

Något som starkt förknippas med fascismens ideologi är dess militära expansionsmentalitet. 

Den kom till uttryck i ett flertal krig där exemplet är kriget mot Etiopien 1935 – 1936, där Italien 

tog kontroll över landet. Vidare nämns att som en följd av Mussolinis pakt med påven, mildrades 

fascisternas grepp över det italienska folket. Vad det innebär mer exakt eller vilka konsekvenser 
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det förde med sig förklaras inte alls, och därför blir meningen mer förvirrande än begriplig i 

sammanhanget.78 

Som en konsekvens av fascismens etablering använde regimen våld och terror för att bekämpa 

motståndare. Utan att bestraffas kunde fascisterna döda, håna och misshandla laglydiga 

medborgare. Fascisterna använde sig öppet av aggression och våld som ideal, vilket enligt 

författarna inte skådats sedan 1600-talet i Europa. Med den beskrivningen målas fascismen upp 

som en våldsam ideologi, åtminstone på sättet den tog sig i uttryck i praktiken. Det här kan 

indirekt kopplas till odemokratiska värden, men är däremot inget som står uttryckligen i texten.79 

Lärobokstexten ger en ingående beskrivning av fascismen. I den ingår ideologins formande, dess 

kärna och hur den tog sig i uttryck i praktiken. Från början hade fascismen inte någon definierad 

ideologi utan baserades på våld och dyrkandet av Mussolini som ledarfigur. Staten betraktades 

som det absoluta och det mål som alla individer i samhället skulle ställa sig under. Medborgarna 

var till för statens skull och inte tvärtom. Mot slutet av 1920-talet fick fascismen en mer utarbetad 

ideologi, till stor del inspirerad och hämtad ur konservativismen. Inspirationen från 

konservativismen var tron på att samhället utgjorde en organism. Samhället som förespråkades 

delades upp i vad som kallades korporationer vilket kan jämföras med skrån i det gamla 

ståndssamhället. Tanken var att både arbetare och företagare inom en sektor eller industri skulle 

ingå i samma korporation. Syftet med det här var att varje företagare skulle representera arbetarna 

och deras intressen. Det huvudsakliga målet med allt det här var att hindra att arbetare skulle 

organisera sig i olika fackföreningar, som inskränkte arbetarnas makt. Korporationssystemet 

tillämpades även inom den politiska organisationen, vilket innebar att ledamöterna valdes för 

parlamentet som representanter för vissa utnämnda näringsgrenar. Det här till skillnad från det 

traditionella sättet som innebär att man väljer representanter för ett geografiskt område.80 

Fascismen förtryckte kvinnor på så sätt att de skulle vara underställda männen. Kvinnornas 

huvudsakliga uppgift i det italienska samhället var att föda barn. Karaktäristiskt för fascismen var 

också att staten ägnade sig åt militär expansionism, vilket även sågs som ett ideal. Något 

ytterligare som står i lärobokstexten är att den italienska fascismen till en början inte var uttalat 

rasistisk, utan det här kom fram först när Mussolini allierade sig med Hitler under 1930-talet. 

Författarna lyfter också fram Mussolinis framhävande av den manliga styrkan och att han ofta 

hänvisade till romerska förebilder. Hur och till vad han brukade hänvisa, framgår inte i någon 

påtaglig utsträckning bortsett från redogörelsen av rörelsens namn. Begreppet ‘fasces’ som 
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fascismen fått sitt namn från, betyder ett sorts spöknippe. Spöknippet skulle symbolisera den 

straffande myndigheten.81 

6.2.2 Alla tiders historia (1999) 

Avsnittet inleds med att nämna huvudorsaken till varför italienarna gick med i första världskriget. 

Orsaken var att de blev lovade landområden, men vid krigets slut infriades inte löftena. Det här 

ledde till ett växande missnöje i Italien. En annan faktor som ytterligare gav bränsle åt missnöjet 

var det oroliga ekonomiska läget vilket också resulterade i massarbetslöshet. Det ges ingen 

förklaring till varför ekonomin var i kris, men författarna betonar att det oroliga klimatet skapade 

förutsättningar för att en diktatur kunde etableras i landet. Vidare skapades ytterligare oro och 

förvirring genom en arbetarrevolution i norra Italien, vilket gjorde att Mussolini och hans 

fascistiska parti kunde gripa makten. Författarna antyder att det i Italien fanns misstankar om att 

en revolution var på väg, och vid ett flertal tillfällen ska paralleller dragits till den 

arbetarrevolution som hade ägt rum i Ryssland. De borgerliga fruktade därför en 

arbetarrevolution varpå en marsch mot Rom organiserades 1922, som i sin tur  ledde till att 

Mussolini kunde bli regeringschef. Han blev snabbt populär i landet och använde en retorik där 

han ofta hänvisade till romarriket för att måla upp en bild av den italienska nationens storhet. Det 

nämns även att Mussolini gjorde anspråk på att medelhavet skulle bli ett italienskt inlandshav, 

kallat ‘mare nostrum’.82 

Som en konsekvens av fascisternas maktövertagande tystades all opposition med hjälp av 

mord och terror. En diktatur hade upprättats och inget annat parti än fascisternas eget tilläts 

existera. Även om författarna inte uttryckligen beskriver fascismen som odemokratisk i det här 

stycket, kan detta tolkas som textens implicita budskap. En annan konsekvens som anges är att 

Etiopien anfölls av Italien 1935, vilket ska ha gett Italien besittningar i landet. Hur och varför det 

skedde är inget som diskuteras.83 

Bokens definition av fascismen är osammanhängande. Av stycket framgår det att fascisterna 

ansåg att demokrati och parlamentarism inte var förenlig med deras egen ideologi, då det i deras 

ögon betraktades som ett system för svaga. Författarna lyfter också att fascismens ideologi går 

hand i hand med våld och dyrkan av handling. Det saknas exemplifieringar i definitionen av 

fascismen och deras våldsutövande vilket ger en kontextuell avsaknad av det som beskrivs. Med 

andra ord är det ett antal händelser som nämns, där erövringen av Etiopien står i centrum, men 
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det här relateras inte till fascisternas våldsutövande på ett begripligt plan. Fortsättningsvis bygger 

författarna vidare på de till synes lösryckta och fragmentariska beskrivningarna, samt framhäver 

att Mussolini ansåg att man behövde leva farligt för att vara en man. Vilken betydelse det här 

hade för den fascistiska ideologin beskrivs inte tillräckligt. Helhetsbilden av fascismdefinitionen 

blir på så sätt lidande.84 

6.3 Resultat för 2000-talets läroböcker 

6.3.1 Epos för gymnasieskolans kurs A (2000) 

Fascismstycket börjar med att författarna påstår att Italien var först i Europa med att etablera en 

slags våldsideologi. Det här kopplas dock inte vidare till vilka konsekvenser det fick för övriga 

Europa och den politiska kartan. Författarna hade möjligtvis en större avsikt när de valde att 

skriva om påståendet men det ter sig lösryckt då det inte knyts till en större kontext via konkreta 

exempel. Italiens betydelse för Europas politiska utveckling under mellankrigstiden lyfts därmed 

inte fram. 85  

Bakgrunden till fascismens grundande kopplas ihop med Versaillesfreden och det bakslag det 

innebar för Italien trots att landet fick landområden, däribland Sydtyrolen i Österrike. Det här 

bidrog till en nationell besvikelse som i sin tur ledde till att den italienska arbetarrörelsen fick 

stora framgångar. Kopplingen mellan landets besvikelse och arbetarrörelsen framgångar saknas, 

och istället fortsätter författarna med att skildra fabriksägarnas fruktan för att en 

arbetarrevolution skulle äga rum, på liknande sätt som i Ryssland. Både företagare och 

kapitalägare lyckades därför få regeringen på sin sida. Kapitalägarna och företagarna var inte de 

enda som motsatte sig arbetarrörelsen. Mussolini som var fascisternas ledare, svarade på 

arbetarrörelsens framgångar genom bildandet av en politisk organisation. Organisationens svar 

beskrivs som ett väpnat motstånd som innefattade brukandet av våld för att kväsa motstånd. En 

konsekvens av det här blev att regeringen inte motsatte sig fascisternas våldsutövande, utan sökte 

hjälp hos Mussolini för att hålla arbetarrörelsen i schack. Författarna benämner regeringens drag 

som ett stort misstag. På grund av ovanstående faktorer tog Mussolini tillfället i akt och 

avskaffade demokratin i Italien. 1925 utsåg han sig till ledare och upprättade en diktatur i landet.86 
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Boken anger bestraffning, mord och misshandel av människor som de konsekvenser fascismen 

förde med sig. Det här kunde ske utan några som helst påföljder. Den här typen av öppen terror 

hade inte skådats sedan 1600-talet. Några exempel på 1600-talets öppna våldsutövande ges dock 

inte, vilket gör att liknelsen lämnas åt fantasin.87 

Författarna är tydliga med att inte beskriva fascismideologin som något statiskt och 

väldefinierat, utan som något föränderligt. Definitionsstycket inleds därför med att fascismen 

särskiljs från andra politiska organisationer då den till en början saknade en uttalad ideologi. 

Ideologin förknippades i förstone med våld och en särskild dyrkan av dess ledarfigur. Dragen blir 

så småningom karaktäristiska för fascismen när ideologin får en mer utarbetad kärna. Författarna 

definierar sedan begreppet fascism genom att nämna romarnas ord ‘fasces’ som betyder 

spöknippe. Spöknippet symboliserade den straffande myndigheten. Mussolini hämtade delvis sin 

inspiration och retorik från det antika romarriket vilket kanske förklarar varför ordet ‘fasces’ fick 

ligga till grund för organisationens benämning. Något som också var centralt för fascismen var att 

staten sågs som det absolut högsta och det samhälleliga mål som varje individ skulle arbeta för. 

Medborgarna skulle med andra ord vara underställda staten. En ytterligare viktig komponent 

tillhörande den fascistiska ideologin var militär expansion. Expansionen kom till uttryck i ett 

flertal krig där det viktigaste var anfallet mot Etiopien, vilket resulterade i landets erövring 1935 – 

1936.88  

6.3.2 Alla tiders historia A (2004) 

Initialt ges en redogörelse för orsaker till Italiens deltagande i första världskriget. Författarna 

skriver att en bärande anledning var frikostliga löften om landförvärv av Storbritannien och 

Frankrike. När löftena inte infriades vid fredsförhandlingarna, uppkom bitterhet i Italien. I 

samband med missnöjet rådde även massarbetslöshet och ekonomiska svårigheter. Roten till de 

ekonomiska påfrestningarna förklaras inte något vidare, utan texten behandlar endast utfallet av 

båda ingredienserna, vilket var en social oro i landet. I den här problematiska situationen ingrep 

den fascistiska ledaren Benito Mussolini. Vad ingripandet innebar och på vilket sätt det här 

utfördes har utelämnats, vilket försvårar förståelsen av händelsen för läsaren. Istället redogör 

författarna för Mussolinis välregisserade marsch mot Rom, som i texten framstår som en 

utlösande faktor till fascisternas maktövertagande. Resultatet av marschen blev att Mussolini 

utsågs till Italiens premiärminister av kungen. Väl på posten utfärdade Mussolini ett 

undantagstillstånd som gjorde att Italien blev en diktatur. Som ledare över landet bestämde han 
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sig för att förtrycka all opposition och förbjuda alla andra partier än det fascistiska. Utöver 

fascisternas hänsynslösa maktutövande, drog Mussolini ofta paralleller med det antika Rom och 

hävdade att Italien var dess arvtagare. Vidare uttrycker texten Mussolinis krigsmentalitet genom 

att skildra krigets ‘stålbad’ som något nödvändigt för fascisterna, där syftet var att slå ut de som 

ansågs vara svaga. Det här relateras till Italiens offensiv mot Etiopien 1935, vars egna kejsare utan 

framgång vädjade efter hjälp mot Italiens aggression.89 

Enligt läroboken sägs den italienska fascismen vara en föregångare till andra politiska 

organisationer runtom i Europa under mellankrigstiden. Här står det inte uttryckligen att den 

fascistiska ideologin var en förebild för andra länder men underförstått verkar det här vara 

textens budskap. Vidare definieras fascismen i stora penseldrag. Ideologin skrivs i generella 

termer där både den spanska och italienska fascismen klumpas ihop. Det som i huvudsak 

förenade fascisterna var deras motsättning mot kommunismen, parlamentarismen och 

demokratin. Med andra ord ses fascismen som oförenlig med bland annat demokrati. En vidare 

förklaring av varför lyser med sin frånvaro och därför är förklaringen bristfällig. Texten går vidare 

med att behandla andra utmärkande drag som fascismen hade, däribland att alla klasser och 

individer var tvungna att underordna sig nationen. På grund av det ska fascisterna ha upplöst 

både fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Den här kopplingen är vag och ställer höga 

krav på läsarens förmåga att kunna göra egna kopplingar och dra egna slutsatser. 

Fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna ersattes av korporationer där medlemmarna 

bestod av både arbetsgivare och arbetare. Korporativismen nämns i svepande drag och 

författarna har valt att inte förklara begreppet, vilket återigen ställer särskilda krav på läsaren. 

Författarna gör sedan en kort jämförelse mellan fascismen och nazismen, där den största 

skillnaden som anges är att fascismen till skillnad från nazismen inte har sin huvudsakliga 

betoning på rastillhörighet. Däremot styrdes de båda ideologierna på ett hierarkiskt och 

auktoritärt sätt.90 

6.4 Resultat för 2010-talets läroböcker 

6.4.1 Alla tiders historia 1b (2011) 

Till att börja med återges det faktum att Italien fick löften om landområden som skulle ges efter 

första världskriget. Löftena blev aldrig verklighet vilket väckte en utbredd bitterhet i landet. 

Författarna menar att det här var en viktig orsak till varför Italien deltog i första världskriget. 
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Samtidigt upplevde Italien stora ekonomiska problem och i samband med det här gick många 

människor utan ett arbete. Bakgrunden till de ekonomiska problemen lyfts inte i stycket. Det 

verkar dock som att textens implicita budskap är att världskriget hade medfört stora ekonomiska 

påfrestningar, då världskrigets slut och de ekonomiska svårigheterna sammankopplas. Ur den 

kaotiska situationen kunde Mussolini, som var ledare för det fascistiska partiet ta tillfället i akt och 

göra anspråk på ledarpositionen i Italiens regering. Av det som framgår görs kopplingen mellan 

oron i Italien och att det här underlättat Mussolinis maktövertagande, men en diskussion om 

varför och hur det kunde ske förs inte. Som en utlösande faktor anges Mussolinis marsch mot 

Rom, som slutade med att Italiens kung utsåg honom till landets ledare. Väl vid makten, kuvade 

och tystade fascisterna all opposition. Det fascistiska partiet blev således det enda tillåtna och en 

diktatur blev ett faktum. Som ledare framhävde Mussolini ofta kriget som ett vapen för att slå ut 

dem han kallade svaga, och han hämtade mycket inspiration från det antika romarriket. 

Författarna exemplifierar det här genom att nämna fascisternas intåg i Etiopien. Etiopien 

erövrades och deras kejsare stod maktlös då hans vädjanden inte fick något gensvar.91 

Den italienska fascismen blev med tiden ett ideal för andra politiska organisationer i Europa. 

Vad det mer specifikt innebar eller hur det kom till uttryck utelämnas, och är öppet för läsaren att 

tolka. Till ett av de utmärkande huvuddragen med fascismen hör deras tydliga avståndstagande 

från styrelseskick såsom demokrati, kommunism och parlamentarism. Författarna visar därför 

indirekt, att fascismen som ideologi anses vara av odemokratisk karaktär. En ytterligare grundsten 

som tillskrivs fascismen är tanken om att både individer och klasser skall vara underställda 

nationen. Det görs ett försök att redogöra för något som anses vara en påtaglig konsekvens av 

den nyss nämnda grundstenen. Konsekvensen som omnämns är att fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer blev ersatta av så kallade korporationer. Korporationer definieras som 

organisationer bestående av arbetare och arbetsgivare.  Dessa skulle ersätta demokratin som 

styrelseskick. Här är det två saker som är mycket bristfälligt förklarade. Först blir det oklart vad 

korporationer är för något, men även vad de fyller för funktion framgår inte. Hur de skulle kunna 

utgöra ett nytt styrelseskick klargörs inte. Därför är kopplingen mycket bristfällig och förvirring 

uppstår vilket försvårar förståelsen för läsaren. Stycket fortsätter istället med skildringen av 

korporationers upprättande, vilket i sin tur skapade ett styrande som skedde på ett auktoritärt sätt 

med en tydlig hierarki. Avslutningsvis görs en kort jämförelse mellan fascismen och nazismen. 

Skillnaden som nämns är att nazismen lägger större vikt på rastillhörighet än vad fascismen gör.92 
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6.4.2 Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) 

I sin korta redogörelse för kriser i många av Europas länder, tar författarna upp fascismen som 

en del av dessa. Den röda tråden i stycket är det faktum att många länder i Europa gick från att 

vara monarkier till diktaturer, för att sedan bli demokratier. Italien är ett av fyra länder som 

omnämns i stycket. Kort framgår att Benito Mussolini och hans fascistiska parti i Italien lyckades 

med att utnämnas som ledare av kungen 1922. De framhäver att Mussolini och hans anhängare 

gick under namnet svartskjortor på grund av den klädseln som användes. Relativt kort efter det 

att Mussolini valdes till regeringschef ska han ha infört en fascistisk diktatur i landet. Han avsattes 

sedan 1943 och mördades av en grupp motståndare två år senare. Monarkin avskaffades 1947 

efter en folkomröstning och sedan dess har Italien haft ett demokratiskt styrelseskick. Då boken 

ger en väldigt kortfattad beskrivning av den fascistiska ideologin blir en följd att stora delar 

utelämnats och det hela blir därför obegripligt. I sammanhanget saknas en bakgrund, beskrivning 

av orsaker, förlopp och efterverkningar vilket är nödvändigt för att få en helhetsuppfattning som 

läsare.93 

Författarna har vid sidan av huvudtexten väldigt kort definierat fascism som en politisk rörelse 

som lyfter fram ledarens betydelse. De menar också att ideologin motsätter sig demokrati som 

styrelseskick och arbetarrörelser. På vilket sätt fascismen gjorde det har inte inkluderats i stycket. 

Mer än så framgår inte i texten vilket snarare gör att fler frågor uppstår än svar som ges.94 

6.5 Analys - Likheter och skillnader över tid 

För att underlätta jämförandet av läroböckerna har vi valt att disponera resultaten enligt 

analysschemats struktur. Därmed kommer vi att inleda det här stycket med det innehåll som 

läroböckerna tilldelat fascismen. Därefter avslutar vi med läroböckernas definition av 

fascismideologin. 

Läroböckernas bakgrund till hur fascisterna kom till makten i Italien, förklaras med 

utgångspunkt i ett flertal olika orsaker som föranledde maktövertagandet. Generellt för 

läroböckerna är att de i stora drag behandlar liknande orsaker. Något som gör sig gällande för 

majoriteten av läroböckerna är att de nämner det första världskriget som en viktig orsak till 

fascismens utveckling och etablering. Det som ofta poängteras är de landområden som lovades 

Italien i samband med deras deltagande i kriget. Mellan böckerna som har inkluderat orsaken 

finns påtagliga skillnader i hur utförligt orsaken behandlas, och dessa böcker gör det i korta 
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ordalag. En annan viktig faktor som nämns frekvent är de ekonomiska svårigheterna som 

uppkom under mellankrigstiden. Ett mönster som framträder, är att samtliga av 1980-talets 

läroböcker skriver om denna faktor medan de två senare böckerna inom samma läroboksserie 

publicerade 1996 respektive 2000, har valt att exkludera densamma. Även den senast utgivna 

granskade läroboken har valt att utesluta den ekonomiska förklaringen. Fem av åtta läroböcker 

behandlar detta, och därför kan det konstateras att majoriteten av de granskade böckerna tar upp 

den ekonomiska förklaringen. Nästa orsak som tas upp i stor utsträckning är en slags social oro i 

Italien. Även om författarna har valt att beskriva oron på olika sätt, hör de till samma 

gemensamma nämnare. I alla böcker förutom den senast utgivna finns det här inslaget med. 

Dock bör poängteras att boken från 1999 inte uttryckligen benämner denna faktor som social 

oro, men istället ges detta genom en implicit förståelse. Hur Mussolini kunde ta makten i Italien 

och på vilket sätt hans organisation bedrev en expansionistisk politik är också ett vanligt 

förekommande inslag i läroböckerna. Alla läroböckerna redogör, om än i olika utsträckning för 

Mussolinis maktövertagande. Bara två, däribland den äldsta och den senaste boken nämner inte 

något om fascisternas expansionspolitik. Detsamma gäller böckernas redogörelse för marschen 

mot Rom, som även den kan ses som en central händelse för fascisternas maktövertagande i 

Italien.  

Läroböckernas konsekvensredogörelser av det fascistsiska styret har både många likheter och 

skillnader. Böckerna som utgavs på 1990-talet och 2000-talet understryker våld och terror i större 

utsträckning än övriga decenniers läroböcker. Dessutom är samtliga böcker med undantag för 

1980-talets noggranna med att benämna fascismstyret som en diktatur. Vidare kopplar två av 

böckerna från 1999 och 2000, ihop våld och terror med tystande av all opposition. Det här 

tillskriver handlingarna en mer politisk vinkling. I och med ovanstående konsekvenser lyckas 

läroböckerna, inte mer än implicit, förmedla att fascismen var ett odemokratiskt styrelseskick. 

Viktigt att nämna är att de två senast utgivna läroböckernas framställning av fascismens 

konsekvenser är i kortaste laget, det vill säga att de endast berörs på ett ytligt plan. Av samtliga 

böcker är det endast 1983 års lärobok som framställer en positiv konsekvens av fascisternas styre. 

Det bör också understrykas att samma bok endast tar upp den nyssnämnda konsekvensen och 

ingen annan. En vidare konsekvens som skildras är att Italien genom sin expansionspolitik 

lyckades erhålla landområden i Etiopien. Det här är något som berörs i hälften av de undersökta 

läromedlen. Dessa fyra finns inte representerade i 2010-talets böcker, utan återfinns i böckerna 

utgivna 1983, 1996, 1999 samt 2004. 

Beträffande definitionen av fascismen tillskrivs ideologin många olika drag. Även här finns 

påtagliga likheter men också tydliga skillnader. Skillnaderna ligger både i vilka drag som tillräknas 
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men främst i hur utförliga definitionerna är. Tre läroböcker ger en förklaring till begreppet 

fascism, det vill säga ordets ursprung. I dessa ges en kort redogörelse för termens latinska 

ursprung och författarna försöker framhäva dess symboliska värde. Ett drag som strax över 

hälften av böckerna skriver om, är fascisternas hyllande av en auktoritär ledarfigur. Särskilt 

böckerna från 2000-talet och framåt har valt att inbegripa det som ett huvuddrag i sin 

fascismdefinition. Fortsättningsvis bygger samma böcker vidare på det här genom att knyta 

samman det med en övertygelse om att individerna i det fascistiska samhället skall vara 

underställda nationen och dess ledare. Huruvida läroböckerna uttryckligen lyckas med att 

beskriva fascismen som odemokratisk kan ifrågasättas. Även om majoriteten av böckerna i viss 

mån nämner ideologins odemokratiska styre görs det här svepande och implicit. Därför är det i 

många fall oklart om det av texterna framgår huruvida den aspekten är central för fascismen eller 

inte. Vidare försöker tre av läroböckerna ge läsarna en ökad förståelse för vad fascismen innebär 

genom att göra en jämförelse med nazismen. Oavsett om syftet med liknelsen möjligtvis var att 

framhäva ideologins odemokratiska karaktär, lämnar böckernas kortfattade liknelser ett brett 

tolkningsutrymme. Det här leder till att liknelserna verkar lösryckta och frigjorda från en kontext. 

En annan viktig aspekt inom den fascistiska ideologin är korporativismen. Det här förefaller som 

ett svårdefinierat begrepp, vilket framgår av läroboksförfattarnas oförmåga att på ett begripligt 

plan förmedla vad det innebär. Av de fem böcker som nämner korporativismen är den endast en 

bok som ger en utförlig förklaring av begreppet samtidigt som författarna lyckas med en 

beskrivning av hur det hör till ideologin. En trolig anledning till varför kan vara att den boken 

också är den enda i studien som täcker två historiekurser, både grundkursen i Historia A och 

fortsättningskursen i Historia B. För de fyra resterande så är definitionerna i överlag mycket 

knapphändiga och i stor utsträckning intetsägande.  

Med undantag för 2010-talets böcker tillskriver alla förutom den äldsta våld och terror till sin 

fascismdefinition. Boken från 1985 understryker inslaget genom att använda orden ”hänsynslös 

nationalism”. Båda böckerna från 1990-talet försöker att utveckla resonemanget om våld och 

terror medan resten nöjer sig med att endast nämna det. 1996 års lärobok för ett resonemang om 

att fascismen utgick ifrån den manliga styrkan som ett ideal, medan 1999 års lärobok skriver 

något liknande när den betonar att fascistiska män skulle sträva efter att leva farligt. Mer än så 

utvecklas dock inte de nyssnämnda resonemangen. Om författarnas avsikt är att läsaren ska 

koppla ihop dessa med ideologins våld- och terroraspekt är därför oklart. Det här kan därför vara 

något som texterna uttrycker implicit, men den tolkningen kan samtidigt ur ett annat perspektiv 

betraktas som långsökt. Vidare väljer samma böcker som har valt att lyfta fascismens våld- och 

terroraspekt, att inkludera expansionistisk politik som en del av den fascistiska ideologin. 
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Huruvida den expansionistiska politiken hör till fascismens våldsideal är lika oklart, men indirekt 

ger det här ett intryck av att en dylik politik bör ha inslag av aggressiva handlingar. En bok från 

1980-talet och en från 1990-talet exemplifierar det här genom att skriva om att Mussolini använde 

sig av uttrycket ‘mare nostrum’ vilket betyder vårt hav, när han talade om Medelhavet. Även om 

exemplet belyser att Mussolini gjorde anspråk på Medelhavet framgår det inte fullt ut om det är 

meningen att läsaren ska se det här som en del av våld- och terroraspekten inom fascismen. 

Tolkningsutrymmet som har lämnats är av sådan omfattning, att det inte går att vara säker.  

I övrigt återfinns delar av fascismdefinitioner som är unika för den läroboken som har 

granskats. Med andra ord definitioner som endast finns i en lärobok och ingen annan. Som 

exempel ser vi att boken från 1996 menar att fascismen hade en kvinnosyn där kvinnornas roll i 

samhället var reducerad till att endast föda barn.  

7. Diskussion & konklusion 

Följande avsnitt kommer precis som tidigare att följa analysschemats ordning. Vi kommer därför 

först att diskutera det utrymme som läroböckerna tilldelat den italienska fascismen. Därefter går 

vi in på innehåll och till sist diskuterar vi läroböckernas fascismdefinitioner. 

Till att börja med visar resultaten att läroböckerna överlag ägnar ett väldigt litet textutrymme 

åt fascismen. Vi har över tid inte kunnat uttyda några påtagliga förändringar. De största 

skillnaderna, även om de är marginella, är inte beroende av tid utan snarare vilken lärobok som 

granskas. Även för bildutrymmet har vi inte kunna uttyda något mönster, utan den andel av 

fascismstyckena som består av bilder är i stort sett oförändrad. Att läroböckerna varken ökat eller 

minskat sitt utrymme för fascismen skulle kunna vara ett tecken på att ämnet varken ansetts som 

viktigare, eller mindre viktigt över tid. Det marginella utrymmet som tillägnas fascismen ger inte 

eleverna särskilt bra förutsättningar för att uppfylla skolans demokratiuppdrag, vilket kan ses som 

ett problem då uppdraget betonas i 1970, 1994 och 2011 års läroplaner. För att möjliggöra och 

underlätta uppfyllandet av demokratiuppdraget, bör därför läraren komplettera med 

kunskapsinnehåll som inte finns tillgängligt i läroböckerna. Men undersökningar har visat att 

lärare i hög grad förlitar sig på att läroböcker är utformade i samklang med styrdokumenten. I 

den bemärkelsen uppstår därför en problematik.  

De flesta böckerna efter 1980-talet nämner fascismen i innehållsförteckningarna. Poängteras 

bör, att även om 1980-talets böcker inte inkluderar det i sina innehållsförteckningar, påverkar det 

inte utrymmet i negativ riktning. Även det motsatta gör sig gällande, det vill säga de böcker som 
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inkluderar det har inte heller ägnat mer utrymme av den anledningen. Därför ges inget stöd till en 

hypotes om att fascismen står med för att ämnet blivit viktigare med tiden.  

Beträffande vilket innehåll som författarna väljer att skriva om finns det snarare stora likheter 

än skillnader mellan läroböckerna. Många av dessa har inom ramen för samma serie endast gjort 

små revideringar av redan tidigare publicerade utgåvor. Det här ger intrycket av att läroböckerna 

inte verkar särskilt känsliga för läro- och kursplansreformer, vilket kan ses som en allvarlig brist. 

Särskilt allvarligt blir det om många lärare tror att läroboksförfattarna anpassar sig när 

styrdokumenten reformeras. Tänkbara utfall av situationen skulle kunna vara systematiskt 

bristande undervisning inom skolväsendet, vilket i sin tur kan leda till att eleverna missgynnas. 

Anledningarna till varför fascismen fått så pass litet utrymme i läroböckerna kan bero på ett 

flertal orsaker. En tänkbar orsak skulle kunna vara att fascismen hamnat i skymundan till förmån 

för nazismen, då denna vid en snabb anblick verkar fått stort utrymme i läroböckerna. I den 

bemärkelsen kanske författarna anser att nazismideologin täcker in stora delar av skolans 

demokratiuppdrag, och därför lägger de möjligtvis mindre fokus på fascismen.  

För att eleverna ska få en nyanserad bild av odemokratiska värden anser vi att ett flertal 

perspektiv bör finnas med i läroböckerna, även om nazismstyckena täcker in en stor del av 

demokratiuppdraget. Annars finns risken att skildringen blir för ensidig och på så vis bristfällig, 

och att fascismen inte får uppmärksamhet i proportion till läroplanernas demokratiuppdrag. Ett 

flertal av de granskade läroböckerna har nämligen nämnt att fascismen var en stor 

inspirationskälla till andra diktaturer som upprättades under mellankrigstiden. Fascismen beskrivs 

alltså mer eller mindre som en föregångare till andra diktaturer runt om i Europa under tiden, 

däribland nazismen. Det här är med andra ord ett exempel som visar fascismens viktiga roll för 

Europas politiska karta under den tiden. Om fascismen i läroböckerna skildras kortfattat kan 

följden bli att eleverna inte får en tillräcklig bakgrund och förståelse till, varför och hur 

odemokratiska styrelseskick kunde uppstå och etableras. Viktigt i sammanhanget är dock att vi 

inte mätt utrymmet som tillägnas nazismen och därför bör understrykas att vi inte har jämförbara 

siffror. Däremot finns här ett förslag till vidare forskning inom området.  

Det finns små skillnader i det utrymme läroböckerna ger fascismen text- och bildmässigt, men 

de största skillnaderna rör hur utförligt innehållet behandlas. Ur denna observation blir det tydligt 

att utrymme inte är helt avgörande för innehållets kvalité. Resultaten av vår undersökning visar 

att de äldre böckerna har mer utförliga beskrivningar av, och förklaringar till fascismen, medan de 

nyare är av mer svepande karaktär. Läroböckerna från 1980-talet och 1990-talet skildrar 

fascismen mer utförligt då de reder ut de flesta begreppen och förklarar händelserna kopplade till 

fascismen mer nyanserat. Läsaren ges därför goda förutsättningar för att förstå och greppa det 
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centrala med ideologin, på ett sätt som de nyare läroböckerna misslyckas med. Utan att utrymmet 

blivit större har alltså de äldre läroböckerna lyckats med att ha högre kvalitet på sina stycken. De 

nyare böckerna, det vill säga de efter 1990-talet är lika på så sätt att de nämner ett flertal begrepp 

och särdrag kopplade till fascismen, utan att förklara dessa. Beskrivningarna är sällan mer än en 

eller två meningar långa. Därför blir de vaga och framstår många gånger som lösryckta. Det här 

gör att skildringen av fascismen blir svår att förstå och ställer höga krav på läsarens förkunskaper. 

Höga krav på läsarens förkunskaper inom ett nytt ämnesområde blir problematiskt, då det både 

förutsätter att läsaren redan kan begrepp inom området och hur dessa fungerar i en kontext. Våra 

resultat visar att det finns ett flertal exempel i läroböckerna som stödjer det här påståendet. Ett 

talande exempel är böckernas oförmåga att redogöra för om odemokratiska värden är ett centralt 

inslag i fascismen eller inte. Att det nämns eller uttrycks implicit är inte detsamma som ett 

jakande svar på den frågan. Detsamma gäller diskussionen kring korporativismen som inte heller 

beskrivs på ett begripligt plan. Därför klarar inte heller författarna av att förmedla dess centrala 

roll för fascismen. Vidare är kopplingen mellan fascisternas expansionistiska politik och deras 

våldsutövande bristfällig. Det här bidrar till att brutaliteten som organisationens handlingar 

medförde inte kommer i uttryck i lärobokstexterna, utan reduceras till en kortfattad beskrivning 

av landserövringar.  

Alla ovanstående inslag finns med i de flesta läroböckerna, och därför förefaller de vara 

centrala för oss som granskat flera läroböcker, men för en läsare som endast utgår ifrån en 

lärobok är troligtvis den tolkningen mycket långsökt. Följden blir att en av läroböckernas 

huvudsakliga funktion urholkas, nämligen att bidra med ny kunskap och förståelse. 

Hälften av de undersökta läroböckerna försöker ge en ökad förståelse för ideologin när de 

jämför fascismen med nazismen. Dock görs jämförelsen i samtliga böcker i en alltför kortfattat 

mening. Syftet med jämförelsen blir på så sätt lidande. I sammanhanget blir det oklart om man 

ska tolka det som att nazismen och fascismen utgått från samma ideologi eller om de bör 

särskiljas. 

Sammanfattningsvis har resultaten av vår studie visat, att de granskade läroböckernas diskurser 

i stor utsträckning misslyckats med uppgiften att förmedla de odemokratiska värden som 

fascismen vilar på. Med tanke på att skolans demokratiuppdrag är så pass centralt anser vi att det 

här är en allvarlig brist. Givetvis finns det utrymme för en lärare att komplettera de material som 

läroböckerna erbjuder, men undersökningar visar också att samma material i många fall faktiskt 

utgör den grund som undervisningen bygger på. Det här sker enligt forskningen på grund av 

lärarnas förtroende för att läroboksförfattarna utformar böcker i enlighet med styrdokumenten. 

Sparrlöfs studie visar dock att det här förtroendet inte överensstämmer med verkligheten på 
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grund av att läroböckernas fokusområden inte förklaras tillräckligt. Englund som har studerat 

samma problematik välkomnar någon form av kritisk granskning av läroböckernas innehåll. Det 

här eftersom de har så pass stort inflytande, och kan därför leda till påtagliga negativa 

konsekvenser för skolan. Även Holmén lyfter den här aspekten och formulerar utifrån sin studie 

slutsatsen att det är av stor vikt, att läroböckerna utformas i linje med styrdokumenten. Med 

grund i diskussionen som förts, har Löwengart kommit fram till att historieläroböcker kan 

förbättras avsevärt.  

Likaså har vi i vår studie kommit fram till en liknande slutsats beträffande böckernas 

fascismskildringar. En möjlig lösning på det här problemet är inte nödvändigtvis ett större 

utrymme för fascismstyckena, utan som våra resultat visar, lyckas vissa böcker med högre kvalitet 

på innehållet förmedla en mer begriplig och nyanserad bild av fascismen. I det här hänseendet är 

vi därför av uppfattningen att läroböckerna behöver revideras men också granskas i större 

utsträckning för att utformas i linje med styrdokumenten. Intressant är att de undersökta 

läroböckerna från 1980- och 1990-talet är mest framgångsrika i avseendet att skildra fascismen. 

En möjlig orsak till det kan vara att dessa böcker är utgivna innan och strax efter det statliga 

granskningsinstitutets nedläggning. Då båda läroböckerna från 1990-talet utgavs efter att 

institutet lades ned, kan man tänka sig att dessa skulle ha större brister i fascismavsnitten än 1980-

talets böcker. Här finns dock två aspekter att ta hänsyn till. För det första är det möjligt att 

böckerna började skrivas innan institutets nedläggning ägt rum, och för det andra kan 

nedläggningens effekter ta tid innan de får genomslag. Dessa faktorer ger ytterligare stöd för vår 

uppfattning att läroböckerna kräver en kontinuerlig granskning för att säkerställa innehållets 

kvalitet.  
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