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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur läroböcker i historia från år 1960 till år 2010 för 

gymnasieskolan framställt spanska och finska inbördeskriget i syfte att jämföra 

framställningarna över tid. Studien är kvalitativ i form av en textanalys där 

undersökningsobjektet varit historieläroböckers texter om finska och spanska inbördeskriget. 

Uppsatsen undersöker likheter och skillnader men också framställningarna av inbördeskrigens 

ideologiska anknytningar. 

Uppsatsen utgår från läroplansteori och analyseras utifrån definitioner av begreppen 

ideologi och hegemoni. Begreppen har använts som utgångspunkt för att ställa frågor till 

texterna som sedan analyseras utifrån en operationalisering av begreppen, vilket för studien 

inneburit att vi undersökt, bland annat, orsaker, konsekvenser och bildanvändning i 

framställningarna. Resultaten av studien visar på likheter i framställningen av det spanska 

inbördeskriget samt det finska inbördeskriget. I läroböckerna framställs inbördeskrigen som 

resultat av främst stora ideologiska motsättningar med undantag från 70- och 80-talet då 

inbördeskrigen främst benämns som klassmotsättningar. Resultaten visar på stora likheter i 

skiftningarna av orsaksförklaringarna till de båda inbördeskrigen. Orsakerna bakom 

inbördeskrigen har skiftat från att bero på socioekonomiska motsättningarna enligt 

läroböckerna till att huvudsakligen karakteriseras som inbördeskrig med ideologiska 

motsättningar.  
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1. Inledning  

 

Historieundervisningen i skolan ämnar till att utvidga elevers förståelse för historiska 

händelser. Eleverna skall kunna tolka och förstå händelser utifrån olika perspektiv och 

aspekter.
1

 En undervisning som endast utgår från en specifik framställning utan att 

problematisera denna hjälper inte eleverna att bredda deras historiekunskap, det snarare 

stjälper deras förståelse för historiska händelser. Det är därför viktigt att belysa historiska 

händelser ur olika perspektiv i historieundervisningen samt hjälpa eleverna reflektera, tolka 

och förstå historiska händelser ur olika synvinklar.  

När historiker framställer finska inbördeskriget råder det en oenighet om bakomliggande 

orsaker.
2
 Vad som egentligen var den största orsaken är svårt att sia om, men enligt en 

rådande uppfattningen på området är orsakerna flera. Liksom i det spanska inbördeskriget 

finns en oenighet bland historiker om vilka orsaker som låg bakom och det är likaså där svårt 

att sia om en enskild orsak bakom inbördeskriget.
3
 Konsekvenserna av finska inbördeskriget 

beskrivs ofta hänga samman med relationen till Ryssland men också ur ett rent mänskligt 

perspektiv där stora övergrepp karaktäriserar beskrivningarna. I Spanien ledde inbördeskriget 

till ett fasciststyre under Francisco Franco med tydliga kopplingar till andra världskrigets 

nazi-Tyskland och det fascistiska Italien. 

Föreliggande uppsats undersöker hur svenska historieläroböcker framställer finska och 

spanska inbördeskrigen. I denna uppsats undersöks de orsaker, konsekvenser och 

ideologianknytning läroböcker under tidsperioden 1960-2010 anger. Framförallt är detta 

intressant ur ett historiedidaktiskt perspektiv men det kan också ge en insikter och kunskap 

om hur tiden påverkat innehållet i läroböcker. Resultatet skulle kunna innebära en 

medvetenhet om läroboksinnehållets förändringar över tid men också vad som ansetts viktigt 

att ange som motiv och orsaker. Nedan följer en kort redogörelse för de båda inbördeskrigen 

innan uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras.  

Ansvarsfördelning och arbetsfördelning i föreliggande uppsats är enligt följande: Cristoffer 

Augustsson har undersökt det finska inbördeskriget och Fredrik Lundgren har undersökt det 

spanska inbördeskriget i läroböckerna, detta för att sedan jämföra respektive analys i 

diskussionskapitlet tillsammans. Uppsatsens första del samt diskussion- och resultatdel är 

                                                 

1
 Kursplan för HI1201, Historia A. www.skolverket.se hämtat: 20014‐04‐16 

2
 se t.ex. Ylikangas, 1995. 

3
 För en utförligare diskussion kring orsaker rörande finska inbördeskriget; Heikki Ylikangas ”vägen till 

Tammerfors”, 1995, s 29ff; för spanska inbördeskriget Anthony Beevor, ”Spanska inbördeskriget”, 2013, s 79f. 
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samskriven. Fördelen med uppdelningen av analysen är att vi bearbetat texterna var för sig 

men med samma analysfrågor, detta förenklar identifieringen av likheter och skillnader i 

framställningarna av inbördeskrigen i läroböckerna.   

1.1 Finska inbördeskriget  

När Ryssland tecknade fredsavtalet för första världskriget som följd av den ryska revolutionen 

år 1917 gav man upp Polen, Ukraina, Vitryssland, de baltiska länderna samt Finland. Efter 

oktoberrevolutionen där Lenin grep makten förklarades Finland självständigt i december 

1917. Tidigt 1918 erkänns Finland officiellt av Ryssland och en riksföreståndare utsågs med 

borgerlig förankring. I samband med detta övergick starka inre spänningar i Finland i ett 

våldsamt inbördeskrig. Tre skäl brukar läggas fram när orsaker till inbördeskriget nämns: 

Revolutionen i Ryssland, ryska bolsjevikers politiska agitation samt de finska 

radikalsocialisternas försök att komma till makten genom en statskupp.
4
 Historikern Heikki 

Ylikangas menar att dessa förvisso är bidragande men att man också missar en väsentlig orsak 

i den socio-ekonomiska situation vilken han menar bidrog till motsättningar mellan olika 

skick i samhället.
5
 Den ena skulle kunna sammanfattas med politiska eller ideologiska orsaker 

och den andra med klassmotsättningar i den socioekonomiska situationen. 

Det finska inbördeskriget var mycket blodigt och fick avgörande konsekvenser såväl 

nationellt som i relation med grannlandet Ryssland, senare Sovjetunionen. Inbördeskrigets 

parter var på den ena sidan konservativa och/eller nationalister vilka erhöll hjälp från tyskt 

håll, kallas de vita, och den andra sidan, de röda, bestående av socialister vilka sökte hjälp 

från ryskt håll. Inbördeskriget vanns av den vita sidan efter att man tagit hjälp av tysk 

intervenering och med ett visst bidrag med frivilliga från Sverige, dock först efter att ett 

avgörande slag vunnits vid Tammerfors.
6
 Uppskattningsvis dog runt drygt 37000 människor i 

inbördeskriget, varav drygt 27000 uppskattas tillhöra den röda sidan.
7
 

1.2 Spanska inbördeskriget 

Åren 1936-1939 pågick ett inbördeskrig i Spanien som en följd av en tidigare statskupp. 

Bakgrunden till detta förklaras ofta ligga i 1930-talets radikalisering i Spanien där en 

vänsterorienterad regering bland annat förstatligat jord och införde en republik samt kraftigt 

begränsade kyrkans ställning. En central gestalt för motståndet till vänsterströmmarna i 

                                                 

4
 Ylikangas, 1995, s 29-30. 

5
 Ylikangas, 1995, s 30f. 

6
 Ylikangas, 1995. s 460-461. 

7
 http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2 (Läst: 2014-04-15)  
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Spanien och ena sidan i inbördeskriget var Fransisco Franco. Han enade nationalister, 

konservativa och fascister vilka ofta benämns som den nationella sidan.
8
 Dessa fick militärt 

stöd av bland andra Tyskland och Italien. Den andra sidan, den republikanska, bestod av en 

blandning av kommunister, syndikalister och socialister och fick stöd av Sovjetunionen och 

en stor mängd frivilliga från andra länder. Alla med olika motiv till sitt deltagande. Den röda 

sidan plågades av inre konflikter, mellan anarkister och kommunister till exempel, och var 

militärt underlägsna nationalisterna delvis tack vare Tysklands och Italiens militära stöd.  

Inbördeskriget engagerade en stor mängd frivilliga på båda sidor. Intresset i Sverige var 

relativt stort och runt 500 frivilliga svenskar deltog i inbördeskriget.
9
 Majoriteten av de 

svenska frivilliga slöt upp bakom den republikanska regeringssidan, men en representation av 

svenska frivilliga för den nationalistiska sidan fanns också. Kriget renderade i en förlust för 

den republikanska sidan och inbördeskriget ses av dagens historiker som något av en 

generalrepetition inför andra världskriget.
10

 Inbördeskriget var väldigt blodigt och under dess 

treåriga period dödades omkring en miljon människor och ledde till ett mångårigt fasciststyre 

i Spanien efter krigsslutet. De båda sidornas olika allierade begick övergrepp mot varandra 

och mot civilbefolkningen och lämnade djupa sår i den spanska historien.  

De ovanstående korta referaten ger en ytlig bild av inbördeskrigen men belyser frågan om 

de didaktiska val en läroboksförfattare gör i valet av framställningen av konflikterna. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka och jämföra hur spanska och finska 

inbördeskrigen framställs i historieböcker för gymnasieskolan mellan åren 1960-2010 samt 

vilka ideologiska implikationer framställningarna har. Syftet är mer preciserat att genom en 

ideologianalys synliggöra hur läroböckernas framställningar av krigen förändras samt vilka 

eventuella likheter och skillnader som finns i läroböckerna under perioden. 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i framställningen av de båda inbördeskrigen? 

 Skiljer sig framställningarna över tid i läroböckerna och i så fall på vilket sätt?  

 Hur framställs parternas ideologiska anknytningar mellan 1960-2010? 

 

 

                                                 

8
 Beevor, 2013.  

9
 Gyllenhaal & Westberg, 2009, s 111.  

10
 Se t.ex. Anthony Beevor (2013), Spanska inbördeskriget. Stockholm: Historisk Media 560 s. 
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2. Litteraturöversikt 

I föreliggande uppsats utgör innehåll i läroböcker forskningsobjektet. Litteraturöversikten 

börjar med att i den första delen redogöra för tidigare forskning om läroboksgranskningar, 

historieläroboksforskning, läroboksinnehåll och avslutas med avsnitt om resultat av tidigare 

forskning inom området. Den första delen avslutas med en redogörelse för läroplansforskning 

och de olika läroplaner vilka varit gällande under de år läroböckerna skrevs. Den andra delen 

av litteraturöversikten är de teoretiska utgångspunkterna och förklarar uppsatsens teoretiska 

ramverk. 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare studier har visat på omfattande direkt och indirekt statlig styrning av läromedel.
11

 

Främst sker detta genom att läroplaner, vilka är politiska dokument, styr utformandet av 

läromedel och därmed läroböcker. Nedan följer forskning på områden inom 

läroboksgranskningar av staten, läroboksinnehåll samt lite om olika resultat och metoder vid 

läromedelsanalys. 

2.1.1 Läroboksgranskningar 

Läroboksgranskningar var tidigare i Sverige kontrollerat av en statlig myndighet.
12

 Till en 

början kom en förteckning över godkända läroböcker år 1935.
13

 Några år senare införde 

svenska staten en myndighet, statens läroboksnämnd, vars uppgift var att granska och 

godkänna läroböcker för den svenska skolan. Nämndens huvudsakliga uppgift låg i att 

granska läroboken i förhållande till rådande läroplaner och deras objektivitet. Under 1980-

talet blev nämnden överflyttad, efter några övriga namnbyten på 1970-talet, till statens institut 

för läromedelsinformation.
14

 1991 försvinner granskningen och någon ny motsvarighet har 

inte dykt upp efter detta, trots att läroböckerna skulle ha temagranskats.
15

 Enligt Långström är 

det istället lämnat åt marknaden att ansvara för kvalitet i läroböckerna. Dock förhåller sig 

läroböcker generellt till läroplanen när de utformas även utan denna instans.
16

 För denna 

uppsats innebär det att materialet, som sträcker sig från 1960-tal till 2010-tal, till viss del 

kontrollerats och granskats av en statlig myndighet. Detta måste tas i beaktande och böcker 

                                                 

11
 Se t.ex. Långström, 1997; Johnsson Harrie, 2001; Holmén, 2006. 

12
 Långström, 1997, s 55.  

13
 Holmén, 2006, s 51. 

14
 Holmén, 2006, s 52. 

15
 Långström, 1997, s 198. 

16
 Johansson, 2009, s 224-226. 
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som har granskats kan ses som produkter av läroboksgranskningar och kan därför tolkas ha en 

tydligare politisk styrning. 

Det finns tendenser till att läroböcker än mer stärkts som läroplanens konkreta form. Annie 

Johansson Harrie menar att den utbildningspolitiska decentraliseringen och målstyrningen i 

skolan lett till en annan typ av läroplan vilken hon menar innehåller vagare direktiv och mål 

om vad som ska uppnås med undervisningen.
17

 I Johanssons avhandling undersöks statens 

påverkan på läromedel genom att undersöka den statliga förhandsgranskningen av läromedel 

mellan 1938-1991. Ett av de centrala resultaten från Johanssons avhandling visar hur den 

politiska debatten och dess godkännande av läroplaner i stor utsträckning nådde hela vägen 

fram till klassrum genom läromedlen.  

Forskaren Niklas Ammert menar att läroböcker i historia under 1900-talet uppvisar stora 

likheter vad gäller innehåll.
18

 Händelserna och epokerna som behandlas i läroböckerna är 

huvudsakligen lika. Vidare menar Ammert att det som till viss del kan förändra sig är 

svårighetsgrad på språket, bilders utrymme och de förklarande perspektiven. Under 1960-tal 

menar Ammert att läroböckerna i större utsträckning börjar utgå mer från elevers egen tid 

eller verklighet.
19

 Han menar att läroböckerna mer utgår från alternativa perspektiv och kända 

fenomen eller till exempel lokala förhållanden. 

2.1.2 Läroboksforskning 

Läroböckerna i historia är traditionellt präglade av tydlig propagandaanvändning. Under stora 

delar av 1800-tal och en bit in på 1900-talet finns det en väletablerad uppfattning om bilden 

av att läroböcker under denna tidsperiod varit instrument för konservativ nationalistisk 

propaganda.
20

 

Den svenske professorn Herbert Tingsten nämns flitigt i litteraturen kring forskning om 

historieläroböcker. Tingsten visade i sin avhandling Gud och Fosterlandet: studier i hundra 

års skolpropaganda hur historieskrivandet släpat efter den allmänna synen och forskningen 

av historieskrivningen och därför gett ohållbara föreställningar till läsarna av läroböckerna.
 21

 

Läroböcker i olika skolämnen som geografi, kristendom- och religionskunskap och 

samhällslära avhandlas i studien som sträcker sig över en hundra år lång period, 1850-1950. 

Tingsten konstruerade två analyskategorier, objektivitet och propaganda, vilka sedan gav en 

                                                 

17
 Johansson, 2009, s 224. 

18
 Ammert, 2013, s 144f.  

19
 Ibid, s 144-145. 

20
 Se t.ex. Eliasson, Per, Hundra års historieläroböcker, i Historisk tidskrift 130:1 (2010). 

21
 Tingsten, 1969, s 278. 
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bild av omfattande användning av propaganda i läroböckerna.
22

 Tingsten menade också att 

även om omfattande reformer inom skolan tog plats på 1960-talet, vilka skulle borga för en 

större förändring i skrivandet av läroböcker, är läroböckerna fortfarande inte fria från 

propaganda. Vidare är det viktigt att förstå att när man analyserar läroböcker måste man 

beakta författarrösten i bakgrunden. Många av de som författar läroböcker arbetar som lärare 

vid sidan av sitt läroboksförfattande och kan också ses som en faktor i vad som väljs av 

innehåll och hur detta framställs i läroböcker.
23

  

I avhandlingen Författarröst och lärobokstradition menar professor Sture Långström att 

användare av läroböcker sällan har en chans att avgöra vad läroboksförfattare valt bort i sin 

historieskrivning.
24

 Vidare menar Långström att det på grund av lärobokens ställning är lätt 

att acceptera innehållet i läroböckerna utan att vara kritisk mot innehållet. Författaren menar 

att det ofta är läroboken som styr undervisningen och lärandet snarare än läroplanen.
25

 

Långström menar vidare att läroboksförfattare är färgade av sin tids politiska 

samhällsströmningar, sina egna politiska övertygelser samt den rådande samhällskontexten.
26

  

Läroboksförfattarna menar i Långströms studie att den politiska styrningen påverkar hur de 

lagt upp läroböckerna samt vilket innehåll de valt att ta med, något Långström menar kan ha 

en utjämnande effekt på innehåll och således på vad som väljs att beskrivas i historieböcker.
27

 

I Långströms studie framkommer det att de intervjuade läroboksförfattarna i allra högsta 

grad tror att deras politiska uppfattning spelat stor roll. När läroboksförfattarna intervjuades i 

Långströms studie framkom att författarna tänkt på såväl den politiska styrningen när de 

skrivit böckerna som att de inte skulle plagiera andras texter, även om de medger att dessa 

tittats på innan författandet.
28

 Till föreliggande studie är forskningsobjektet inte 

läroboksförfattarna det som studeras, dock är det viktigt att poängtera den forskning som visar 

på läroboksförfattares roll då denna tydligt visat sig påverka innehållet i läromedlen på olika 

sätt.  

2.1.3 Läromedelsanalyser 

Janne Holméns avhandling ”Den politiska läroboken – bilden av USA och Sovjetunionen i 

norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget” bygger på antagandet att 

                                                 

22
 Tingsten, 1969, s 279. 

23
 Långström, 1997, s 20-21 

24
 Ibid, s. 11. 

25
 Ibid, s. 16f. 

26
 Ibid, s 24-25. 

27
 Ibid, 1997, s 224. 

28
 Långström, 1997, s 236. 
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läroböcker påverkats av rådande utrikespolitiska linjer.
29

 I avhandlingen undersöks olika 

tidsepoker och hur historieskrivandet, bilden av de två stormakterna USA och Sovjetunionen, 

påverkats innan kalla kriget samt under 1900-talets decenniers olika samhällsklimat och 

rådande politiska strömningar. I Holméns avhandling framkommer det att olika tidsepokers 

samhällsklimat påverkat innehållet i de olika ländernas läroböcker. Författaren menar att flera 

faktorer påverkar läroböcker men att det som framförallt påverkar läroböcker är rådande 

samhällsklimat och den politiska styrningen.  

Läroplaner och kursplaner är exempel på politisk styrning vilka utformas av sittande 

majoritetsregeringar i Sverige och kan därför också tolkas vara influerade av en politisk 

agenda. Holmén finner i sin avhandling att trots att läroböcker överlag ansetts vara 

konservativa och därmed trögföränderliga till sin art så är läroböcker politiskt känsliga och 

tenderar starkt att presentera bilder av stormakter som för tidsperioden är politisk korrekt. 

Holmén använder sig av en metod där läroböckernas relativa tendens undersöks i svenska, 

norska och finländska läroböcker.
30

 Användningen av metoden ger resultat som visar på att 

utrikespolitiska hållningar i mindre stater som Sverige, Norge och Finland påverkar 

läroböcker i stor utsträckning.
31

 Att använda sig av relativ tendens har visat sig, enligt 

Holmén, vara fruktsamt när man till exempel jämför äldre och nya läroböcker från samma 

land. För denna uppsats skulle det kunna innebära att man till exempel skulle säga att böcker 

från 1940-talet är väldigt negativa till finska inbördeskriget så skulle detta kunna grundas i att 

böcker från 1950-tal skildras positivare genom andra ordval och liknande. Uppsatsens 

ambition är dock inte att mäta positiv eller negativ tendens i framställningarna av 

inbördeskrigen. Snarare skulle resultaten av studien kunna vara aktuella att jämföra med 

uppsatsens resultat.  

2.1.4 Läroboksinnehåll  

I boken Historia på Gymnasiet beskriver Göran Andolf förhållandet mellan lärobok och dess 

struktur. Andolf menar att utrymmet som ges en viss händelse i en lärobok inte förklarar 

läroboksförfattarens syn på händelsen, dock kan informationen vara mer betydelsefull om den 

får större utrymme.
32

 Vidare menar Andolf att det i flera fall är tydligt att läroboksförfattarna 

skildrar historiska händelser utifrån en bestämd världsåskådning.
33

 Utifrån urvalsperspektivet 

                                                 

29
 Holmén, 2009, s. 24. 

30
 Långström, 1997, s 333-334. 

31
 Ibid, s 332.  

32
 Andolf, 1972, s.82 

33
 Ibid, s 82. 



 10 

finns det två discipliner i anknytning till läroböckernas omfång.
34

 Villkoret för dessa böcker 

är att de ska förhålla sig till rådande kursplaner och läroplaner och därför anpassar 

läroboksförfattarna innehållet efter dessa styrdokument. Det är oftast samma personer som 

författar läroböckerna och att framställningen i sin tur kommer att präglas av tidens rådande 

värderingar.
35

  

Staffan Selander menar att kunskapsförmedling ofta är fakta som är återgiven från tidigare 

läroböcker, det vill säga att de nya bygger på de gamla samtidigt som de påverkas av rådande 

kurs- och läroplaner vilket i sin tur visare på samtidens normer och värderingar.
36

 

Subjektivitet går inte att utelämna när någon författar en lärobok och att på ett objektivt sätt 

uppskatta ett områdes historiska betydelse är omöjligt menar Andolf.  

Liknande studier där läroböcker studerats i syfte att undersöka och jämföra underliggande 

teman och värderingar är Agneta Bronäs avhandling. I Demokratins ansikte studeras och 

jämförs svenska och tyska läroböcker i samhällskunskap i syfte att se vilken bild av demokrati 

böckerna beskriver.
37

  Resultaten visar på en bild av demokrati i läroböcker som inte stämmer 

överens med hur vi annars definierar demokrati. Svenska läroböcker tenderar att vara 

paternalistiska vilket enligt Bronäs för med sig bilden av att eleverna betraktas som 

oengagerade, okunniga samt ansvarslösa.
38

 Ett centralt resultat från denna studie är hur synen 

på kunskap och lärande i läroböcker är motsägelsefull. Bronäs menar att det talas mycket om 

kritiskt inställning till kunskap och information samt att ta ställning i skolan, något som hon 

menar att läroböckerna inte ger möjlighet att utveckla.
39

 

Läroböckerna innehåller även bilder som förmedlar information i samband med någon 

händelse som återges. Staffan Selander skriver i sin bok Lärobokskunskap om bilden som 

”kunskapsbärare”. Selander menar att bilden som kunskapsbärare kan användas till att stödja 

en text genom illustrationer eller oberoende förmedla information.
40

  

 2.1.5 Läroplaner 

Historieämnets fokus har skiftat under den period uppsatsens undersökning behandlar. 

Läroplanen för gymnasiet har bytts ut och reviderats mellan 1960-2010. Under denna rubrik 

följer en kort bakgrund av  de relevanta läroplanerna samt läroplansteoretisk forskning som är 

                                                 

34
 Andolf, 1972, s.84 

35
 Ibid, s.84 

36
 Selander, 1994, s 72. 

37
 Bronäs, 2000, s 9-10. 

38
 Bronäs, 2000, s 249. 

39
 Bronäs, 2000, s 250f. 

40
 Selander, 1988, s 118-119. 
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väsentligt för studien. Samhället och samhällstendenser påverkar utformningen av 

läroplanerna, detta eftersom dessa är politiska styrdokument, regeringen stadgar läroplanerna 

och för varje skolform finns en läroplan.
41

  

Urban Dahlöf introducerade den läroplansteoretiska forskningen i Sverige och han visade 

hur undervisningsprocessen påverkas av statliga beslut med hjälp av hans ramfaktorteori. 

Ramverksteorin kommer inte att användas i föreliggande arbete då uppsatsens syfte är att 

endast se till läroböcker och inte hela undervisningsprocessen. Läroböcker är en del av 

undervisningsprocessen, därför är det nödvändigt att redogöra för relevanta läroplaner för att 

dessa kan i sin påverka läroböckernas utformning och innehåll. Lundgren menar att den 

läroplansteoretiska forskningen granskar politiska beslut och konsekvenserna av dessa beslut. 

De värderas kritiskt och den läroplansteoretiska forskningen ser till det bakomliggande 

sammanhang vari besluten uppstår.
42

 Inom denna tradition används begreppet läroplan som 

ett brett begrepp, från klassrumsundervisningen, det vill säga den praktiska nivån, till 

utbildningspolitikens nationella nivå.
43

  

 

Lgy65 

Under 60-talet nyordnades gymnasieskolan och till det tidigare läroverket uppstod två 

efterföljare, fackskolan och gymnasieskolan. 1965 infördes en läroplan (Lgy 65) för 

gymnasiet och en för fackskolan. På 1960-talet kom alltså en frivillig påbyggnadsskola efter 

grundskolan, detta var ett alternativ till yrkesskolan och benämndes fackskolan. Fackskolan 

integrerades under gymnasieskolans ledning.
44

 Denna uppsats berör de treåriga linjernas 

historieundervisning och berörs därför endast av läroplanen för gymnasiet. Andolf menar att 

år 1960 var syftet att motverka de risker den perspektiviska framställningen kunde orsaka, det 

vill säga fokus skulle istället ligga på samtiden.
45

 Samhällskunskap och historieämnet var nu 

separerade från varandra. Det står i läroplanen (Lgy 65) för gymnasiets historieinriktning att 

eleven ska ”vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän och 

nordisk historia, att ge insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- och 

levnadsförhållanden vuxit fram.”
46

 Förändringarna i läroplanens målsättning var inte stora 

                                                 

41
 Lärarförbundet, 2002 

42
 Lundgren, 1983, s. 17 

43
 Lundgren, 1983, s. 21 

44
 http://ncm.gu.se/node/3606 (Läst: 2014-04-15) 

45
 Andolf, 1972, s. 92 

46
 Läroplan för gymnasiet, Lgy 65, 1967, s. 177 
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efter Lgy 65. Dock har det legat fokus på frågan kring objektivitet och det som kom att råda 

var saklighet och opartiskhet.
47

   

 

Lgy70 

Fackskolan upplöstes under 1970-talet och gymnasieskolan reformerades. Lgy70 infördes 

som den nya läroplanen men den liknade mycket den föregående. Målen och indelningen var i 

stora drag den samma som för Lgy 65. Mål och huvudmoment är den övergripande 

uppdelningen i Lgy70, där ligger fokus på ”förvärva kunskaper om människor och miljöer, 

idéer, företeelser, händelser och förlopp”.
48

 Ett kritiskt förhållningssätt till källor förespråkas 

även där eleven ska stifta bekantskap med olika källor och olika historiska framställningar 

och därefter öva upp färdigheten att bedöma material på ett kritisk och nyanserat 

tillvägagångssätt.  

 

Lpf94 

Gymnasielinjerna byttes ut mot program under början på 1990-talet, dessa program hade vissa 

förutbestämda mål men fortfarande under Lgy70. Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

tog form år 1994 (Lpf94). Det blev nu kommunernas eget ansvar att förvalta skolorna och den 

statliga förvaltningen lades åt sidan.
49

 Den programindelade gymnasieskolan blev mål- och 

resultatinriktad och detaljregleringen togs bort. Läroböckerna förändrades nu eftersom 

ämnena var indelade kurser och läroböckerna behandlar all historia från forntid till nutid 

istället för att vara indelat i årskurser. Detta är något som började utvecklas redan på 1980-

talet och alla program läser nu inte heller historia, teoretiska program gör det dock får övriga 

program chansen att välja. I och med denna uppdelning i Lpf94 finns alltså inga bestämmelser 

att inbördeskrigen ska finnas med i undervisningen, utan lärare kan själva välja vilka områden 

som ska studeras. Kursmålen i Lpf94 för historieämnet syftar till att skapa historisk 

medvetenhet och bildning och eleven ska tillägna sig en förståelse som ”som främjar 

samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar 

handlingsberedskap inför framtiden”.
50

 

  

                                                 

47
 planeringssupplementet till Läroplan för gymnasiet Lgy 70, 1971, s. 186 

48
 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan Lgy70 , Supplement 71, Stockholm,1991, s.199.  

49
 Jarlén, L. 2000 

50
 Lpf94 
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3. Läroplansteoretiskt perspektiv 

 

Den teori uppsatsen utgår ifrån är, som nämnts tidigare, läroplansteori och då främst ur 

forskaren Tomas Englunds läroplansteoretiska utgångspunkter. Forskning inom läroplansteori 

pekar ofta på hur statliga beslut påverkat undervisningsprocesser inom skolan. 

Läroplansteoretisk inriktad forskning utgår enligt Englund från försök att utveckla kunskaper 

om hur utbildningsprocessers mål och innehåll samt metodik bildas i ett visst samhälle och en 

viss kultur.
51

  

Samhällsutvecklingen i det omgivande samhället och utbildningspolitiska åtgärder följer 

varandra enligt Englund. Vidare menar han att de faktorer som påverkar omfattningen av 

förändringar och social integration återkommer i den svenska skolans agenda och att det finns 

tydliga kopplingar till pågående processer och utvecklingar i det omgivande samhället.
52

 

Relationen mellan hur utbildningen utformas och politiska beslut är enligt Englunds teori tätt 

sammankopplade. Trots att, som visats ovan, läroböcker slutade granskas av staten år 1991 

kan läroböckerna fortfarande anses vara en produkt av politiska dokument, alltså indirekt 

påverkade. Att läroplaner är påverkade av politiska beslut som i sin tur påverkar läroböcker är 

en del utgångspunkten till uppsatsens teoretiska perspektiv och utgör delar av läroplanskoder.  

En förgrundsgestalt inom svensk läroplansteoretisk forskning är Ulf Lundgren som med 

hjälp av sin ramfaktorteori utvecklade verktyg för att se en bredare intagning av verksamma 

socio-politiska processer i skolmiljöer.
53

 Englund bygger sin teoretiska grund på Lundgrens 

läroplanskoder. Begreppet läroplanskod innebär att det som skolan lär ut är inte endast 

objektiv kunskap utan skolan förmedlar också värderingar. Dessa värderingar kan tolkas ha en 

politisk agenda och Englund utgår från och bygger vidare på begreppet läroplanskod.
54

  

Läroplanskoderna ger svar på den eller de historiska kontexter läroplanen fungerar i och utgör 

en grund för att förstå läroplaners utveckling. Utifrån läroplanskoder utvecklade Englund fyra 

determinanter; samhörighetsfostran, en vetenskaplig bas, objektivitetsprincipen samt 

befästande av den rådande samhälleliga ekonomiska organisationen.
55

 Englund avser med 

sina determinanter att de är grundläggande bestämningar för innehållet i undervisning i 

skolan. Determinanterna är viktiga att nämna eftersom de ligger till grund för 

utbildningskonceptionerna vilka kan säga något om aktuell tidsperiod.  

                                                 

51
 Englund, 2005, s 41. 

52
 Englund, 2005, s 25.  

53
 Lundgren, 1982.  

54
 Englund, 2005, s 109. 

55
 Englund, 2005, s 15 & kap 6. 
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3.1 Utbildningskonceptioner  

Englund delar i sin studie Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension in 1900-talet i 

olika tidsperioder vilka han menar karaktäriseras av olika utbildningskonceptioner. Med hjälp 

av Englunds konceptioner kan man se medborgarskapande. Det finns tre olika konceptioner 

enligt Englund, den patriarkaliska utbildningskonceptionen, den vetenskapligt rationella 

utbildningskonceptionen och den demokratiska utbildningskonceptionen. Englund menar att 

konceptionerna utgår från perspektivet att skolan fördelar värderingar och har en politisk 

agenda, inte enbart förmedlar objektiv kunskap vilket nämns ovan.
56

  

Respektive konception återspeglar sin politiska tid enligt Englund. De olika 

konceptionerna innebär olika typer av medborgarskapande undervisning. Medborgarskapande 

konceptionerna kan tolkas som uttryck för den ideale medborgaren eftersom konceptionerna 

speglar rådande politiska värderingar.
57

  

Den patriarkaliska utbildningskonceptionen är den första av Englunds tre konceptioner, 

denna är dock mindre relevant för uppsatsen eftersom den främst förekommer fram till 1945 

vilket också kan tänkas omfatta läroböcker skrivna under 1960-talet. Skolan ska enligt denna 

konception förmedla nationalistiska och religiösa värderingar.
58

 Den andra konceptionen, Den 

vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen, är relevant för undersökningen då denna 

förekom under 1960-talet. Englund menar att i den vetenskapligt rationella 

utbildningskonceptionen ska kunskap vara objektiv och att det fostransuppdrag skolan har 

gentemot eleverna ska ses som underordnat till skolans kunskapsuppdrag. Eleverna har här 

möjlighet att ifrågasätta innehåll och undervisningens fokus ligger på objektiv vetenskap.
59

  

Huruvida framställningarna av lärobokstexterna är objektiv eller inte kan tolkas inom ramen 

för den rådande konceptionen under 1960-1970 talet enligt Englund. 

Den demokratiska utbildningskonceptionen är den sista Englund tar upp. Den ses som ett 

mål med undervisningen. Till exempel var den programinriktade gymnasieskolan mer mål 

och resultatinriktad tack vare lpf94. Konceptionen innebär att skolan ska fostra eleverna till 

demokratiska beslutsfattare.
60

 Eleverna ska ha möjlighet att bilda egna uppfattningar, de 

uppnås genom tvåvägskommunikation, det vill säga dialog mellan elever och lärare, eleverna 

ska inte påtvingas värderingar.  

                                                 

56
 Englund, 2005, s 109. 

57
 Englund, 2005, s 12f.  

58
 Englund (2005) s. 307-309 

59
 Englund, 2005, s 267. 

60
 Englund, 2005, s 273; 268; 294. 
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3.2 Ideologi  

Begreppet ideologi kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang begreppet 

används. Göran Bergström och Kristina Boréus menar att begreppet ideologi handlar om olika 

värderingar och utmärkande för en ideologi är vissa påståenden om verkligheten. Bergström 

och Boréus menar att ideologi består av en synlig del och en dold del och ideologianalys är ett 

tillvägagångssätt att göra det osynliga synligt.
61

  Ett sätt att definiera ideologi och som 

kommer att användas i uppsatsen är att se det som en samling värderingar och uppfattningar 

om ett samhälle.
62

  Ideologi är enligt Englund något som alltid är närvarande i det sociala livet 

och i sociala processer såväl i manifest som i latent form.
63

  

En manifest nivå kan översättas till något konkret i till exempel som en åskådning som 

uttrycker förhållanden, värderingar och normer om mänskliga handlingar samt om samhälle 

och historiska utvecklingar.
64

 En manifest åskådning är enligt Englunds tolkning formulerad i 

ord och satser i böcker vilket också är det som gör att manifest ideologi kan analyseras och 

tolkas som uttryckta ord.
65

 En latent ideologi kan sökas i en manifest ideologi med hjälp av att 

tolka beteenden, åtgärder eller påståenden i en handling eller en text.
66

  

Ideologi kan alltså ses som en samling värderingar och normer och en samling påståenden 

om verkligheten. Det är i den utgångspunkten ligger i för användningen av ideologi och alltså 

inte på ett traditionellt politiskt-ideologiskt sätt där liberalism, socialism, kommunism eller 

konservatism avses vid användning av begreppet ideologi. En ideologi innehåller information 

om den som bär ideologins föreställningar samt uppfattningar om historien. Detta betyder inte 

att framställningarna av inbördeskrigen motsvarar olika objektiva sanningar, utan texterna är 

bärare av samlingar värderingar och påståenden vilka kan tolkas inom ramen för en 

ideologisk inriktning. Det innebär för föreliggande studie att ideologiska tendenser kan ses 

som tolkningar genom olika uppfattningar i framställningarna av inbördeskrigen som 

produceras och reproduceras i läroböckerna.  

Indikationer på ideologiska tendenser kan alltså tolkas vara användning av 

förklaringstyper, orsaker, benämningar på parter i inbördeskrigen och även i de fall ideologier 

uttrycks explicit och kopplas till fenomen i framställningarna.  

                                                 

61
 Boréus & Bergström, 2005, s 164-165. 

62
 Definitionen är samma som t.ex. Mattlar, 2008, s 27.  

63
 Englund, 2005, s 144. 

64
 Se t.ex. Liedman i Englund, 2005, s 145. 

65
 Englund, 2005, s 144f. 

66
 Englund, 2005, s 146.  
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3.3 Hegemoni  

När en dominerande ideologi etablerat sig och börjat betraktas som sunt förnuft hos 

allmänheten har den blivit hegemonisk.
67

 Ibland uttrycks det att hegemoni till stor del handlar 

om att göra egna normer till en doktrin vars syfte är att bli till en allmän lag. Detta i form av 

det sunda förnuftet eller som upplevs som det sunda förnuftet av den stora massan.
68

 

Forskaren Michael Apple utgår från ett neo-marxistiskt perspektiv i sitt teoretiska 

angreppssätt för att få djupare förståelse för kopplingen mellan kunskap och makt i 

undervisningskontexter. Apple menar i Ideology and curriculum att man kan se skolans hela 

undervisningsinnehåll som en fördelning av socialt kapital samt skolan som plats för social 

kontroll.
69

 Enligt Apple förs en selektiv tradition vidare i skolan av ett dominerande skikt 

vilket gör att en hegemoni bevaras i samhället. Begreppet hegemoni skall enligt Apple ses 

som något öppet och som en hänvisning till en samling av betydelser och det effektiva och 

dominerande systemet för värderingar, betydelser och handlingar som lever i en 

utbildningskontext.
70

 För denna uppsats är läroböcker en central del av 

undervisningsinnehållet och ses således också ses som en bärare av det dominerande systemet 

för värderingar, ideologiskapande och begreppsreproducerande i skolan.  

Apple menar att hegemonin i skolan inte är något abstrakt som finns på nivåer vi har svårt 

att föreställa oss och är oföränderligt.
71

 Vidare menar Apple att hegemoni ofta eftersträvas 

genom skolsystemens utåt sett legitima kunskapsförmedling. En central del i 

kunskapsförmedlandet i skolans miljö kan anses vara läroböcker och dess innehåll. En del av 

den eftersträvade hegemonin borde därför kunna återses i de undersökta läroböckerna.  

Apple analyserar i sin avhandling genom att se hegemoni som något som agerar för att 

fylla vår medvetenhet så att den sociala och pedagogiska värld som man interagerar med och 

tolkar blir den enda världen.
72

 Därav menar Apple att hegemonin bör ses som en organiserad 

samling av begrepp, betydelser och praxis inom det dominerande systemet för betydelser och 

värderingar. Här kan strukturer av återkommande begreppsanvändning i läroböcker och vilka 

återkommande och dominerande orsaker och konsekvenser i läroböckerna ses som ett 

befästande av hegemonin i undervisningskontexten.  

                                                 

67
 Mattlar, 2008, s 28.  

68
 Gramsci, 1967, s 9f. 

69
 Apple, 2004, s 61f.  

70
 Apple, 2004, s 5. 

71
 Apple, 2004, s 4f. 

72
 Apple, 2004, s 4-5. 
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4. Metod  

Uppsatsen har en beskrivande ambition med sitt syfte och utgår ifrån textanalysmetoden 

ideologianalys för att undersöka läroböcker i historia. Detta genom att kritiskt granska 

lärobokstexter i gymnasieämnet historia. Syftet med studien innebär att uppsatsen har en 

deskriptiv ansats. I metodkapitlet diskuteras urval, analysmetod samt den operationalisering 

av analysfrågor som gjorts. Avsnittet avslutas med en disposition för analysdelen. 

4.1 Läromedel, urval och avgränsning 

Uppsatsens empiriska material utgörs av läroböcker. Eftersom det förekommer flera olika 

tolkningar för begreppet läromedel har vi definierat läromedel utifrån statens institut för 

läromedelsinformation. Deras definition av basläromedel innefattar främst faktaböcker, 

grundböcker och kursböcker.
73

 Vi har i denna uppsats avgränsat innebörden av begreppet 

läromedel till endast läroböcker. 

Sammanlagt har 17 läroböcker undersökts.
74

 Materialet har hämtats från ett läroboksarkiv 

vilket samtliga läroböcker som använts i studien kommer ifrån. En begränsning i urvalet är att 

vi avgränsat oss till mellan två och tre böcker från varje tioårsperiod för att få en jämn 

fördelning på materialet. Läroböckerna som behandlar spanska inbördeskriget har ett större 

omfång i beskrivning av inbördeskriget. Då läroboksavsnitten om finska inbördeskriget vid 

några tillfällen varit mindre omfattande har ytterligare böcker analyserats.   

På grund av kursplaner är det först på gymnasienivå de respektive inbördeskrigen nämns i 

någon större utsträckning läroböckerna vilket gjort att urvalet är begränsat till 

gymnasieböcker. Mängden läroböcker beror också på tillgången av läroböcker från respektive 

tidsperiod då det särskilt från 1960-tal och 1970-talen finns betydligt mindre urval än från 

1990-tal och 2000-talen.  

4.2 Analysmetod 

Textanalytiska frågeställningar brukar ha två urskiljbara huvudfrågeställningar: 

systematiserande eller kritiskt granskande frågor. Systematiserande frågor har ofta en 

beskrivande ambition och syftar till att klargöra tankestrukturer eller klassificera ett 

material.
75

 De kritiskt granskande frågeställningarna går ofta lite djupare och kan syfta till att 

använda en text som hjälpmedel för att säga något om förhållanden inom ett samhälle och 

genom studiet av en viss text kan man erhålla en uppfattning om en händelses tillstånd i ett 

                                                 

73
 Mattlar, 2008, s 19-20. 

74
 Se bilaga 1 för översikt av läroböcker. 

75
 Esaiasson, 2010, s 238. 
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större sammanhang.
76

 Denna uppsats frågeställningar ligger inom de kritiskt granskande 

varför analysmetoden ideologianalys använts. En ideologianalys kan till exempel innebära att 

man som forskare undersöker hur olika parters ideologiska förankringar, i vårt fall hur de 

olika läroböckernas framställningar av de båda inbördeskrigens parters ideologiska 

anknytningar beskrivs.
77

  Karakteristiskt för textanalys är att man anser att vissa delar av 

textens innehåll är viktigare än andra delar, varför vissa formuleringar och användningar av 

begrepp är intressanta. 

För att få svar på frågorna om hur inbördeskrigen framställs, likheter och skillnader i 

böckerna, om framställningarna skiljer sig över tid samt om ideologiska förtecken finns i 

framställningarna används alltså en form av ideologianalys. Även bilder som används i 

sammanhang med text definierar vi i uppsatsen som en del av föremål för undersökningen. 

Således är det en bredare definition av text som använts.
78

 Genom att undersöka hur 

inbördeskrigen framställs kommer vi att titta på vilka parter som nämns och i vilka 

sammanhang, då kan skillnader och likheter synliggöras. Analysens jämförelsepunkter för att 

se eventuella tendenser över tid får vi genom att se läroböckers beskrivningar från 1960-tal 

och 2010-tal vilkas jämförelse kan visa på antingen likheter eller skillnader i beskrivandet av 

de två inbördeskrigen.  Valet av analysmetod syftar till att ta fram de för frågeställningarna 

väsentliga delarna av texterna genom en systematisk och noggrann läsning av de olika 

texterna. När ideologianalys som metod oftast används jämförs empirin med definierade och 

operationaliserade ideologier. På så sätt kan man utarbeta indikatorer för att undersöka 

ideologianvändning i texter.
79

 Ambitionen är dock inte att uttala sig om ideologianvändning 

på ett sådant sätt i föreliggande uppsats. Vanligtvis används idealtyper eller dimensioner 

enligt Boréus och Bergström vid användandet av ideologianalys. Analysverktyget används då 

för att placera in formuleringar, idéer i en text eller uttalande i en viss kategori eller idealtyp. 

Centralt för bearbetningsfasen i denna uppsats har varit att studera läroböckerna genom att 

konstruera frågor kring vilka orsaker som nämns till de olika inbördeskrigen, vilka 

konsekvenser som framställs, hur ideologier och politiska idéer kopplas till de olika parterna i 

konflikten samt hur utvecklingen och händelseförloppet beskrivs. Frågorna är långt ifrån 

några idealtyper såsom Bergström och Boréus beskriver dem, utan de skall snarare ses som ett 

mera vidare analysverktyg. 
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4.3 Operationalisering av analysfrågor 

För att genomföra ideologianalysen har frågor konstruerats vilka utgör textens analysverktyg. 

Denna operationalisering innebär till viss del också en avgränsning och att operationalisera 

innebär ofta att man avgränsar sig genom att bara ställa frågor knutna till ett avgränsat syfte. 

Analysverktyget är till för att se strukturer i texterna, det vill säga se vilka likheter och 

skillnader det finns mellan beskrivningarna av de två inbördeskrigen samt dess innehåll över 

tid. Det ger också en struktur till analysen och framställningen av analysen vilken kommer att 

presenteras i kronologisk ordning. För att undersöka den dominerande bilden av 

inbördeskrigen i läroböckerna tar uppsatsen hjälp av begreppet hegemoni. För att undersöka 

om det finns en dominerande eller härskande framställning eller beskrivning av 

inbördeskrigen har följande frågor ställts till lärobokstexterna.  

Orsaker 

Genom att titta på angivna orsaker till inbördeskrigen i historieläroböckerna avser vi att skapa 

en översiktlig bild av skillnader och likheter. Om orsakerna skiljer sig mellan läroböckerna 

och över tid kan det ge underlag för att analysera vad läroböckerna ger för förklaringar och 

bakgrunder till inbördeskrigen. Är det återkommande orsaker eller konsekvenser som 

beskrivs eller skiljer de sig och i så fall på vilka sätt kan visa om det finns och i så fall hur en 

dominerande bild av framställningen av inbördeskrigen framställs. Detta eftersom val av 

namn, orsaker och förklaringstyper kan vara indikationer på ideologiska tendenser som 

nämnts i de teoretiska utgångspunkterna.  

Utveckling och konsekvenser 

Hur läroböckerna beskriver utvecklingen av inbördeskrigen ger en bild av händelserna som 

prioriterats i framställningarna. Detta är även av intresse för analysen att utröna i vilka 

sammanhang inbördeskrigen presenteras i och om det förekommer några skillnader i vilken 

kontext man väljer att presentera dem i. Skillnader och likheter i beskrivningarna av 

händelseförlopp samt vilka konsekvenser de båda inbördeskrigen hade för länderna är det 

centrala i denna analysfråga. Det ger också material att jämföra vilken bild läroböckerna ger 

och kan således även säga något om den kunskapstraditionen läroböckerna vill förmedla av de 

båda inbördeskrigen. 

Ideologianvändning 

Här undersöks dels hur läroböckerna benämner de stridande parterna, vilka parter som nämns. 

Omtalas ideologier och i så fall vilka nämns. Skiljer sig användandet av benämningen av 
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parterna, vem får mest plats samt vilka associationer görs med de olika sidorna är exempel på 

analyserande undersökningsfrågor kopplat till texternas ideologianvändning. Begreppet 

ideologi kommer alltså att användas utifrån att de två historiska skeenden har specifika 

ideologiska grunder och därför kan anknytas till olika kombinationer av ideologier. När vi i 

denna uppsats använder begreppet ideologi och ideologiproduktion syftar vi till texternas sätt 

att koppla händelser eller parters syften till de olika stridande sidorna i inbördeskrigen. Också 

vilka idéer och mål respektive sida i konflikten tilldelas kan säga något om vilken ideologisk 

tillhörighet som beskrivs. Exempel på detta kan vara på vilka sätt man väljer att benämna 

parterna i konflikterna, med hjälp av ideologiskt laddade namn eller i mer neutrala termer. 

Vilka värderingar och politiska viljor kommer till uttryck i lärobokstexterna i samband med 

att parternas ideologiska grunder framställs ses som en indikator på ideologianvändning.  

Bilder  

Hur och vilka bilder som finns i läroböckerna är en väsentlig del av att synliggöra hur 

parternas ideologiska förankringar beskrivs. Valet av bildmaterial kan ge en antydan till ett 

förstärkande av den förklaring av inbördeskriget som getts. I analysen har vi beaktat vad som 

avbildats, bildtexterna, placering av bilden samt motiven på bilderna. Genom att även 

analysera vad bilderna förmedlar försöker vi uttyda hur läroböckerna använder dem i sin 

framställning. Detta gäller förstås de läroböcker där bilder förekommer vilket det inte gör i 

samtliga undersökta böcker. 

4.4 Bearbetning av material  

En kvalitativ textanalys innebär att man läser texten aktivt och ställer frågor till texten när den 

läses.
80

 Uppsatsens utgångspunkt i bearbetning av materialet tas i Esaiassons beskrivning av 

forskningsmetoden textanalys. Först har texterna lästs igenom för att få ett helhetsintryck. 

Lärobokstexterna läses i kronologisk ordning i syfte att analysera de utvalda böckernas 

likheter och skillnader men också för att få en uppfattning av vad respektive tidsperiod ger för 

bild av inbördeskrigen. Till den andra läsningen av texterna har analysfrågorna ställts och 

sammanfattats och vars svar utgör grunden för uppsatsens resultat.  

Studiens uppdelning, vars ansvarsfördelning nämns i inledningen, innebar för bearbetningen 

att en undersökt det finska inbördeskriget och den andra det spanska inbördeskriget för att när 

dessa undersökts jämföra analyserna. Fördelen med att bearbeta texterna var för sig, men med 

samma analysfrågor, är främst att när resultaten av bådas undersökningar jämförts är det 
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lättare att identifiera skillnader och likheter i framställningarna. Eftersom vi använder oss av 

en bred eller vidare definition av text och inkluderar bilder i analysen har detta varit föremål 

för gemensam analys.  

5. Analys 

Analysen presenteras efter årtionde och inom varje årtionde analyseras läroböckernas 

framställningar finska- och spanska inbördeskriget uppdelat i underrubriker.  Istället för att 

sammanfatta årtionden i analysdelen görs en större sammanfattning i nästkommande avsnitt, 

diskussionen. På grund av att avsnitten om inbördeskrigen i läroböckerna endast varit ett 

uppslag om ungefär en sida, ofta utan egen rubrik, har vi valt att skriva ut sidan vilken också 

de förekommande citaten också återfinns på. 

1960-tal 

 

Finska inbördeskriget 

Historia för gymnasiet. 
81

  

Begreppet ”Finlands frihetskamp” används i denna bok för avsnittet om inbördeskriget. Här 

beskrivs socialisternas missnöje med den borgerliga regeringen som tog makten 1917 som en 

av orsakerna bakom inbördeskriget: ”I slutet av 1917 kunde den finländska lantdagen förklara 

Finland för en fri stat (...) Men stora delar av Finlands socialistiska sinnade folkelement 

betraktade denna borgerliga regering med största misstro”.
82

 Vad missnöjet bestod av annat 

än de rödas missnöje med de växande klasskillnaderna i Finland framkommer inte i 

läroboken.  Socialisterna ville enligt läroboken genomföra en kommunistisk revolution. Detta 

skulle ske till stor del med de kvarvarande ryska trupperna vilka stod för bolsjevistiska inslag 

i strävan efter revolution.  De vita och de rödas ideologiska tillhörighet menar läroboken var 

borgerlig respektive kommunistisk och socialistisk beroende på sida. De förra fick stor hjälp 

av Tyskland av vilka boken menar spelade en långt ifrån obetydlig roll, även om de vita 

lyckats vinna några avgörande slag utan tysk inblandning.  

Historia för gymnasiet beskriver en begynnande opinion för de båda olika sidorna i 

Sverige vilket tvingade den svenska regeringen att förhålla sig neutralt i de blodiga 

uppgörelserna i ”frihetskampen”. En bild på Lenin finns i anslutning till texten och eftersom 

avsnittet innan handlat om första världskriget kan syftet med att ha bilden vara dubbelt. 
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Bildtexten beskriver att ryska revolutionens framfart skapade nya möjligheter vars idéer fick 

stor spridning. Det är i denna lärobok främst kampen mellan de ideologiska parterna, 

socialister och kommunister mot borgare som beskrivs vara orsak till inbördeskriget. Dock 

återkommer orsaken tillsammans med större klasskillnader och ökat missnöje med detta i 

Finland. Man använder också begreppet ”frihetskamp” på flertalet ställen i denna lärobok. 

Texten förmedlar och nämner också inbördeskrig, men frihetskamp återkommer som den 

övergripande benämningen. Konsekvensen av inbördeskriget som tas upp är de landområden 

som tillföll det nya Finland samt den tvist med Sverige som uppkom vid Ålandsfrågan. Om 

händelseutvecklingen i inbördeskriget och den övriga utvecklingen nämns föga.  

 

Historia för gymnasiet – Årskurs 2 HS
83

 

Rubriksättning i Historia för gymnasiet för avsnittet är ”Finland blir självständigt”
84

 och 

anspelar likt föregående lärobok på självständighetskampen snarare än inbördeskriget. 

Politiska motsättningar mellan borgare och socialister samt idén om självständighet hos en 

nybildad borgerlig regering efter ryska revolutionen ges som inledande orsak till 

inbördeskriget i historia för gymnasiet. ”Vänstersocialister” stod bakom de garden som stred 

mot borgarnas skyddskårer, vilka anfördes av general Mannerheim. Vidare står det i boken 

om hårda sammandrabbningar men inget resonemang om de mänskliga förlusterna i utfallet 

av sammandrabbningarna.  

Tyskland bidrog med trupp och hjälpte den vita sidan vars stöd enligt boken hade en 

betydande effekt för utgången av inbördeskriget. Socialisternas strävan att samarbeta med 

ryska bolsjevistiska trupper som var kvar lyfts fram i texten. Sveriges roll blev att förhålla sig 

neutralt enligt historia för gymnasiet och om varför Sverige valde detta nämns inget. Det var 

idéer och strävan efter att samarbeta med det nya kommunistiska Ryssland som drev på 

motsättningarna enligt Historia för gymnasiet och var enligt läroboken en av de huvudsakliga 

orsakerna till inbördeskriget. Samtidigt ger boken uttryck för att borgarnas främsta mål var att 

de krigade för var självständighet utan inblandning av Ryssland. Konsekvenserna av kriget 

beskrivs mest i termer av de landområden som några år efter inbördeskriget gavs till Finland 

och Ålandsfrågan.  

Stort fokus på idéerna, orsakerna och den historiska bakgrunden ges i Historia för 

gymnasiet. Endast en formulering om krigets mänskliga lidande nämns och om händelserna i 

slutet av inbördeskriget nämns ingenting. I bägge läroböckerna om finska inbördeskriget 
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beskrivs Tysklands roll och Finlands relationer med andra länder får plats i beskrivandet av 

händelseförloppet. Svensk inblandning i inbördeskriget nämns också i bägge böckerna och 

den svenska neutraliteten betonas. Starka kopplingar till motsättningar i ideologiska 

tillhörigheter dominerar orsakerna till inbördeskriget i Finland i de undersökta böckerna. De 

två huvudmotståndarna är socialister mot borgare och det är också den beskrivningen som är 

dominerande i beskrivandet av inbördeskriget. Två värden ställs mot varandra och det är 

självständighetssträvandet för de vita och tillhörigheten och motsättningarna med vita som 

drev de röda, tillsammans med en vilja om att närma sig Ryssland. I bägge böckerna målas 

alltså de politiska och ideologiska motsättningarna upp som den dominerade orsaken det är 

också ideologiska tillhörigheterna kommunism samt socialism som används flitigast. Inte 

mycket om de politiska idéerna eller värderingar som de olika sidorna stod för eller stred för 

nämns annat än relationen med Ryssland. Händelseförloppet domineras av beskrivningar av 

relationerna med utomstående länder och då främst Sverige.  

 

Spanska inbördeskriget 

Historiens Huvudlinjer. Lärobok för gymnasiet
85

  

I läroboken Historiens Huvudlinjer. Lärobok för gymnasiet för årskurs 2 år 1967 beskrivs den 

fascistiska in och utrikespolitiken i Italien under 30-talet och framåt. En utförlig beskrivning 

av Italiens politik görs som sedan sammankopplas med inbördeskriget i Spanien. I läroboken 

använder de benämningen vänsteroppositionen. Kopplingar mellan Mussolini och 

inbördeskriget i Spanien görs i läroboken där det påpekas att Mussolini bidrog med 100 000 

man till general Francisco Francos sida och detta påverkade utgången på inbördeskriget 

effektivt. I sammankopplingen till Italien ges en fascistisk tillhörighet till Francos sida medan 

motsidan definieras som vänsteropposition och ingen uttryckt specifik ideologisk tillhörighet. 

Vidare framställs England och Frankrike som underordnade Italien då det beskrivs att dessa 

två länder var rädda att stöta sig med Italien.  

Läroboken nämner därefter orsakerna till inbördeskriget. Där den huvudsakliga orsaken låg 

i att monarkin i Spanien hade störtats under 1930-talet och den republikanska regeringen 

förde en politik riktad mot kyrkan och försökte genomföra en jordreform. Falangisterna under 

Franco tog ledningen i revolten mot denna regim, ingen förklaring om Francos Falangister 

ges. Efter segern (1939) har Franco styrt Spanien som diktator och det visas en bild som 

framställer staden Guernica. Under spanska inbördeskriget bombades staden Guernica av 
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tyska plan. Picassos Guernica med sina söndertrasade djur och människor är en protest, ett 

monument, men inte över någon seger, utan över människans stympande och förnedring. 

Kapitlet kring spanska inbördeskriget föregås och sammankopplas med situationen i Italien 

under samma tidsperiod. Det som går att urskilja i lärobokens framställning av händelserna är 

att både Mussolini och Franco lyfts fram till att vara någon form av ikoner de i läroboken 

beskrivs att exempelvis England och Frankrike ingrep inte av rädsla att stöta sig med Italien. 

Orsakerna bakom inbördeskriget enligt denna lärobok låg i synen på den ekonomiska och 

sociala politik som delade landet.  

 

Historia 2
86

 

Historia 2 för gymnasiets årskurs 2 och 3 behandlar tiden 1789 till nutid. Innan kapitlet som 

behandlar Spanska inbördeskriget görs en översiktlig förklaring kring Italien och Italiens 

angrepp mot Etiopien. Under rubriken Spanska inbördeskriget redogör författarna för 

händelsen. Begreppen de använder för att beskriva sidorna är ”folkfronten” som understöddes 

av ”den borgliga vänstern, socialisterna och anarkosyndikalisterna”
87

. Vidare framställs 

general Fransisco Franco som den stora upprorsledaren i denna revolution. I texten framgår 

det att upproret stöddes av olika monarkistgrupper, storgodsägare, industriledare, den katolska 

kyrkan och dess anhängare samt av ”det spanska fascistpartiet falangisterna”, detta uppror 

ledde till ett treårigt inbördeskrig. I texten är betoningen på italiensk och tysk hjälp väldigt 

tydlig, vid denna beskrivning användes författarna citattecken när de benämner de frivilliga 

från Tyskland och Italien, de menar att de inte alls var frivilliga eftersom de endast löd order. 

En redogörelse för franska regeringen görs där det framgår att de ville stödja kampen och den 

spanska regeringens sida men hindrades, dels av inre fransk splittring och dels av den brittiska 

regeringen som proklamerade sträng neutralitet.  

För att se till föregående lärobok, Historiens Huvudlinjer, där de framställer Frankrike som 

rädda för att interagera med Spanien på grund av Italien, påvisas en skillnad i framställningen 

av de stödjande parterna. Vidare förklaras det i läroboken att den spanska regeringen fick stor 

hjälp av Sovjetunionen med krigsmateriel, tekniska rådgivare och politiska kommissarier men 

1938 beslutade Stalin att överge den spanska republiken och de republikanska styrkorna 

kunde då inte stå emot Francos nya offensiv. Stalin beslutade att ge upp stödet eftersom enligt 

ett avtal skulle ingen stat stödja någon part i inbördeskriget. Vidare kopplas konsekvenserna 

av inbördeskriget ihop med det andra världskriget där det står att det spanska inbördeskriget 
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blev en generalrepetition för det andra världskriget, både krigstekniskt och diplomatiskt och 

precis som i föregående lärobok visas en bild av Picassos Guernica i detta uppslag. Orsakerna 

till inbördeskriget framställs främst som ideologiska motsättningar mellan de stridande 

parterna. Något som kan tolkas som en urskiljbar tendens i texten är att det fokus på general 

Franco som görs i läroboken ger en bild av att han var en upprorsledare som ledde 

nationalisterna till seger. Därmed kopplas Franco och den sida som stred under hans ledning 

till en ideologi. Det läroboken nämner mest angående konsekvenserna av inbördeskriget är 

mer av saklig karaktär där kyrkans återtagna makt nämns samt att det inte blev någon 

jordreform. Det som motsäger denna uppfattning är användandet av Picassos tavla Guernica, 

vilken framställer krigets brutalitet.  

1970-tal 

 

Finska inbördeskriget 

Folkens historia
88

  

I Folkens historia är det huvudsakligen de vita mot de röda som används i beskrivandet av de 

stridande parterna. Läroboken tar också upp föregångaren till de båda sidorna genom att 

nämna regeringssidan som utnämnde Finland självständigt som en borgerlig regering. 

Finlands ”socialistiskt sinnade folkelement” betraktade denna borgerliga regering med stor 

misstro enligt läroboken och planerade inför en kommunistisk revolution. Sociala 

motsättningar och starka viljor att utjämna social orättvisor var enligt läroboken starkt 

bidragande till motsättningarna och också den stora orsaken bakom inbördeskriget. 

Tyskland och dess truppbidrag till den ”vita” sidan nämns på flera ställen i texten. När de 

vita började sitt fälttåg står det att de fick god hjälp av tysk trupp som landstigit i södra 

Finland. Det poängteras att krigets största slag, det i Tammerfors, redan vunnits utan tysk 

hjälp. Även i krigets efterdyningar när frågan om Åland gjordes upp nämns återigen att tysk 

trupp övertog ett svenskt truppbidrags uppgifter att bibehålla ordning på Åland. Ytterligare en 

konflikt som inbördeskriget skapade är den mellan svensktalande finländare och finsktalande 

finländare där den senare beskrivs som den som gått stärkt ur det finska inbördeskriget. Detta 

beskrivs som en av konsekvenserna av inbördeskriget. 

De ideologier och politiska värderingar som nämns i texten är socialism i samband med 

statskuppen och kärnan i de röda vilka också har en kommunistisk vänligt sinnad rörelse i sig 
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enligt läroboken. Att de dessutom skulle få stöd av bolsjevistiska ryska trupper som blivit 

kvar efter självständigheten används i texten för att beskriva de rödas allierade. Till den vita 

sidan används generellt de borgerliga men ingen uttrycklig ideologi eller politisk anknytning 

nämns. I texten framkommer det alltså på flera ställen var de röda har sina rötter i medan de 

vita generellt är borgerliga men vars rötter ej berörs. Vidare beskrivs hur kommunismen efter 

inbördeskriget haft det mycket lätt att spridas i Finland vilket ledde till att de uteslöts ur 

parlamentet. I samband med finska inbördeskriget finns en bild vilken upptar en halv sida i 

storlek. Bilden visar general Mannerheim som inspekterar de vitas jägarkår. Bildtexten lyder: 

”General Mannerheim inspekterar den finska jägarkåren 1917. Denna kår hade i hemlighet 

utbildats i Tyskland”.
89

 Bilden ger sken av välklädda och disciplinerade soldater i raka led 

och enhetliga uniformer. Placeringen av bilden sker i samband med den avslutande delen av 

framställningen och fokuserar på den vinnande sidan och inbördeskrigets blodiga utveckling. 

Något mer om krigets händelseutveckling återfinns inte i läroboken.  

Det beskrivs i denna lärobok att det framförallt var de vita som på egen hand vann kriget, 

dock med en icke obetydlig hjälp från Tyskland. Texten har ett längre resonemang om 

Ålandsfrågan vilken beskrivs som en stor konsekvens av inbördeskriget där oenigheten 

mellan å ena sidan folket på Åland och Finlands vilja som löstes i nationernas förbund trots en 

stark folkopinion på Åland för att tillhöra Sverige.  

 

Historiens huvudlinjer 2a
90

 

I historiens huvudlinjer 2a beskrivs två parter och är den enda lärobok i uppsatsen som inte 

använder röd och vit i sin benämning av de stridande parterna. I framställningen målas 

inbördeskriget upp som en konflikt mellan samhällsklasser. Läroboken beskriver en splittrad 

arbetarrörelse med en stark kommunistisk och en socialdemokratisk del av arbetarrörelsen. 

Deras motståndare var nationalistiska borgare som också styrde landet. Fokus i historiens 

huvudlinjer är de konsekvenser av inbördeskriget som uppstod, snarare än själva 

inbördeskrigets händelseförlopp. Framförallt nämns den kommunistiska och 

socialdemokratiska arbetarrörelsen i samband med de sociala klasskillnaderna i Finland vid 

tiden för inbördeskriget som en stor orsak bakom inbördeskriget. Konflikten mellan dessa 

parter fortsatte efter inbördeskriget och mynnade senare ut i en språkkonflikt allt eftersom 
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efter att de sociala skillnaderna senare jämnades ut menar läroboken. Boken tar upp att det 

dog en ansenlig mängd fler ur den ryssvänliga sidan i inbördeskriget.  

Det är ett stort fokus på samhällsklassernas motsättningar och den övergång till en 

språkkonflikt, vilken uppstod efterhand tiden gick i Finland, som läroboken fokuserar på vid 

beskrivningen av konsekvenser och orsaker.  

”De s.k. purfinnarna ville helt undantränga svenskt språk och kultur. Denna nationalism, 

med fascistiska anstrykningar, tog sig uttryck i Lapporörelsen som bekämpade den 

parlamentariska demokratin...”.
91

 Den vita sidan beskrivs alltså, i en förlängningen efter 

kriget, förutom att vara borgerlig som starkt nationalistisk och i ett fall också med fascistiska 

drag. 

Denna rörelse bekämpade den parlamentariska demokratin i Finland och krävde 

tvångsåtgärder på landets kommunister och ses som en konsekvens av utfallet i inbördeskriget 

enligt historiens huvudlinjer. Här kopplas alltså en enligt läroboken fascistisk rörelse ihop 

med de vitas vinst i inbördeskriget. Det var enligt läroboken huvudsakligen konflikten mellan 

samhällsklasser, manifesterat i arbetarrörelsen som var kommunistiskt och socialistiskt, mot 

nationalistiska borgare som utgjorde huvudorsak bakom inbördeskriget. Nationalistiska 

borgare är benämningen man ger vita sidan utan att förklara deras huvudsakliga ståndpunkter, 

idéer eller värderingar. Det skrivs också om en radikaliserad arbetarrörelse med starka 

kommunistiska och bolsjevistiska strömningar.  

Sammanfattningsvis dominerar orsaksförklaringarna i läroboken av klassmotsättningar och 

sociala motsättningar. När den röda sidan beskrivs är det framförallt en arbetarrörelse indelad 

i en kommunistisk och en socialistisk del som beskrivs på 1970-talet. Med politiska idéer och 

värderingar rörande omfördelningar av jord och makt via en närmre relation med det 

bolsjevistiska Ryssland snarare än en självständighetssträvan beskrivs den röda sidan. 

Självständighetsfokus som böckerna på 1960-talet för finska inbördeskriget fokuserade på, 

finns i mycket liten eller ingen alls omfattning i böckerna från 1970-talet. Snarare än en 

ideologisk orsak bakom inbördeskriget beskriver alltså böckerna, och förstärker med bilder, 

en klassmotsättning som främsta orsak.  
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Spanska inbördeskriget 

Folkens historia
92

 

I Folkens Historia från 1971 påpekar läroboken att Spanien i flera avseenden var socialt och 

ekonomiskt efterblivet och ett politiskt oroligt land. Vidare står det att officerskåren innehade 

en politisk nyckelställning och att kyrkans inflytande var stort, ”men å andra sidan utövade 

radikala samhällsläror, socialism, kommunism och syndikalism en stark dragningskraft på de 

breda lagren”.
93

 I läroboken ges en grund till tiden innan inbördeskrigets utbrott. Folkens 

historia tar upp att år 1931 gick den siste konungen i Spanien i landsflykt och en republik 

utropades.  Efter sin seger över monarkin igångsatte en ny vänsterregim ett brett reformarbete, 

som bland annat innefattade en rad ”prästfientliga” åtgärder. Vidare beskrivs att motståndet 

hårdnade från de konservativas och kyrkligas sida. Här ligger också den stora motsättningen 

bakom inbördeskriget och således den stora orsaken bakom inbördeskriget enligt folkens 

historia. Detta eftersom nämnda motsättningar triggade en militärkupp ledd av general 

Franco. 

Större delen av armén anslöt sig till de ”upproriska” på General Francos sida enligt 

läroboken. Likt den föregående läroboken påpekas det att Mussolini gav sitt stöd åt general 

Franco och att krigsmateriel samt betydande truppstyrkor överfördes från Italien till Spanien 

och ställdes till ”upprorsledarens” förfogande. Här ges general Franco inte lika stort utrymme 

som tidigare, han benämns däremot som ”upprorsledare”. Vidare beskrivs att även Tyskland 

lämnade militär hjälp, men någon vidare förklaring framkommer inte. I läroboken står det att 

man i England och Frankrike följde händelserna i Spanien med både oro och bekymmer. 

Västmakterna själva inte vågade ingripa eftersom de befarade att en intervention i Spanien 

från deras sida skulle leda till ett nytt världskrig, och den konsekvensen ville de inte ta. Sett 

till tidigare läroböcker skiljer sig förklaringarna någorlunda angående Frankrikes och 

Englands stöd. Vidare förklaras den stödjande parten Ryssland i denna lärobok. Läroboken 

menar dock att stödet inte påverkade krigets utgång markant.  De menar att den enda makt, 

från vilken de spanska regeringstrupperna erhöll något stöd var ifrån Ryssland. Det är kring 

politiska relationer inbördeskriget förklaras kring och det är också där man menar att 

konsekvenserna av inbördeskriget ligger, snarare än i själva krigets utveckling.  

Vidare skriver läroboken att Francos resurser växte snabbare än hans motståndares och till 

sist gjorde sig hans militära överlägsenhet gällande. Folkens historia ger ingen entydig bild av 

orsakerna bakom inbördeskriget utan nämner både politiska motsättningar och sociala 
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motsättningar där ingen tillmäts en avgörande roll. Vänsterregimen kopplas samman med 

idéer och värderingar från politiska rörelser som syndikalism, socialism, kommunism och 

andra radikala samhällsläror medan general Francos uppror inte får någon ideologisk 

tillhörighet annat än att rörelsen gick i bräschen för bland annat upprättandet av kyrkans 

privilegier.  

 

Två sekler
94

 

I läroboken Två sekler inleds kapitlet kring spanska inbördeskriget med en redogörelse för 

krigets orsaker. Orsakerna bakom inbördeskriget enligt läroboken ligger i att överste Franco 

ledde en grupp officerare som gjorde uppror mot en demokratisk folkfrontsregering. 

Läroboken nämner att de upproriska stöddes av godsägare, kyrkan, officerare samt olika 

högergrupper från monarkister till fascistiska falangister. Vidare beskriv att på regeringssidan 

fanns olika vänsterinriktningar, där nämns liberaler, socialister och kommunister. Läroboken 

bygger vidare på förklaringen till inbördeskrigets grunder och menar att den politiska 

splittringen var stor inom båda sidorna men att omvärlden såg det inte som en politisk kamp, 

snarare en kamp mellan de stora ideologierna fascism och socialism. Stödet från länder 

beskrivs översiktligt där Frankrike och Sovjets stöd till regeringssidan nämns som ett 

begränsat stöd.  I en underrubrik till det spanska inbördeskriget med titeln Fascismen segrar 

påpekas krigets brutalitet och att konsekvenserna av konflikten innebar att Francos seger över 

regeringssidan gjorde att han kunde upprätta en fascistisk diktatur. En bild visas 

regeringstruppernas internationella brigader. Dessa rekryterades från olika länders runt om i 

världen. Denna bild visar kanadensiska frivilliga och enligt läroboken spelade dessa brigader 

ingen avgörande roll för krigets utgång. Vidare menar läroboken att en större betydelse för 

krigets utgång hade det krigsmateriel som Francosidan fick från Italien och Tyskland. 

Läroboken framställer inbördeskriget som främst en ideologisk kamp som uttryckte sig i inre 

politiska splittringar.  Den överliggande orsaken till krigets upprinnelse ligger enligt 

läroboken i Francos uppror mot regeringssidan. 

 

 

 

 

                                                 

94
 Hildingson, Kjellin, Norman, Westin, Åberg, 1974. s 198. 



 30 

1980-tal 

Finska inbördeskriget 

Vägar till nuet – historia för gymnasieskolan efter 1800
95

  

Läroboken nämner statskuppen i Finland som det som startade inbördeskriget. Statskuppen 

strävade mot en socialistisk revolution i det nyligen självständiga Finland. Mönstret på 

statskuppen var kopierat från oktoberrevolutionen i Ryssland och hade enligt läroboken starka 

influenser från denna. Bakgrunden som föregår texten beskriver de sociala strömningar som 

fanns i Finland och nämner också de sociala förutsättningarna för olika samhällsgrupper i 

Finland. En stor orsak till inbördeskriget är enligt läroboken de två utkristalliserade sidornas 

ideologiska motsättningar och olika strävanden, den ena mot självständighet utan inblandning 

av Ryssland och den andra för ett nära samarbete med desamma.  

Följden blir ett inbördeskrig mellan de vita, bestående av anhängarna till den borgerliga 

regeringen, och de röda vilka benämns som upprorsmännen. Utgången av inbördeskriget 

beskrivs som förutsättning för att Finland skulle förbli självständigt: ”Detta betydde att 

Finland kunde fortsätta att existera som en från Ryssland fristående borgerlig republik”.
96

  

Den socialistiska och kommunistiska sidan nämns i vägar till nuet flertalet gånger. De 

kopplas båda till den röda sidan vilken å sin sida benämns som upprorsmän. Den röda sidans 

koppling till dessa två ideologier är det som återkommande i framställningen. Det är främst 

den segrande sidan i inbördeskriget som får plats och i beskrivningen av de båda stridande 

sidorna är det de vita som associeras med den bibehållna självständigheten. De vita i vägar till 

nuet kopplas till borgerliga i allmänhet i texten om inbördeskriget. I stycket som föregår 

texten beskrivs dock den inre striden mellan de två sidorna ”undfallenhetsmännen” på den ena 

sidan och ”konstitutionalisterna” på den andra. Den förra ville tillgodose och förstå de ryska 

kraven efter oktoberrevolutionen och den senare sidan som stod för en finsk nationalistisk 

sida starkt för en självständighet. Genom detta kopplas nationalism till de vita.  

Förhållandet till Ryssland beskrivs som vattendelaren mellan dessa två sidor och också 

huvudorsaken till de stora motsättningar vilka ledde fram till inbördeskriget. Inbördeskrigets 

resultat och huvudsakliga konsekvens beskrivs i läroboken som förutsättningen för att Finland 

kunde vara fritt. Läroboken tar också upp att det på grund av dess historiska betydelse för 

Finland bland vissa historiker också benämns som Finlands frihetskrig. De sociala 

motsättningarna lyfts också fram som en av de stora orsakerna till inbördeskriget och utgör en 

stor del av beskrivningen. Händelseutvecklingen i inbördeskriget beskrivs ytterst sparsamt 
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och det huvudsakliga fokus för framställningen är orsakerna och konsekvenserna av 

inbördeskriget. 

 

Grepp om historien
97

  

I grepp om historien vävs framställningen av inbördeskriget in i den politiska utvecklingen i 

Sverige under samma tidsperiod. Att Finland förklarade sig självständigt utlöste 

inbördeskriget mellan de borgerliga vita och de socialistiska röda. Vidare framställs de båda 

sidorna bönder och torpares sociala konflikt som viktig för utvecklingen i Finland. Grepp om 

historien associerar torpare med den ”röda” socialistiska sidan och bönder med den vita sidan. 

Främst associeras landägande bönder med de vita och torpare och jordlösa med de röda och 

således associerar läroboken grupperna med varsin sida i inbördeskriget.  

Läroboken nämner också att vita skyddskårer med hjälp från Tyskland och Sverige 

kämpade mot röda gardister som fick stöd av ryska bolsjeviker. Svenskt och tyskt truppbidrag 

förekommer vid flertalet tillfällen, såväl vid Ålandsfrågan som vid framställningen av 

händelseförloppet. Det poängteras i grepp om historien att inbördeskriget var blodigt och att 

det hängde samman med den ryska revolutionens framfart. Dock framställs detta som en 

mindre orsak.  

På sidan om finska inbördeskriget finns en bild föreställande en mjölkdemonstration i 

Stockholm 1918. Motivet på bilden är kvinnor som demonstrerar för sänkta mjölkpriser för 

folk som tjänar mindre än 3000kr per år. Bilden har alltså ingen direkt koppling till finska 

inbördeskriget, men bilden kan tolkas syfta till tidens engagemang för socio-ekonomiskt 

utsatta i samtiden för inbördeskriget. Det återkopplas inget i texten till bilden och bildtexten 

avslöjar bara att det är en mjölkdemonstration, platsen för denna och vad de demonstrerar för. 

När konsekvenser av inbördeskriget nämns i läroboken framgår det att 9000 liv krävdes i 

konflikten och att det för de röda krävts det dubbla i människoliv. Vidare står det att det var 

antingen genom avrättningar eller i fångläger de röda omkom. Det är också i anslutning till 

detta som konsekvenserna av kriget nämns där stort fokus ligger på att förklara att de sociala 

problemen i Finland, nästan, försvann efter reformer av den nya regeringen de följande åren. 

Avslutningsvis i texten finns ett blockcitat av Josef Stalin från ett tal där han bedyrar en fri 

allians mellan det ryska och finska folket utan inslag av förmyndarskap. Vidare i citatet står 

det om att ingen i Finland skall behöva lyda någon högt upp i Ryssland och de senare skall 

inte heller ha kontroll över det finska folket. Blockcitatets placering i slutet av texten 
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tillsammans Ålandsfrågan upptar en större del av slutklämmen på avsnittet om finska 

inbördeskriget.   

Boken lyfter fram de rödas värderingar och syften på flera ställen. En närmre relation med 

Finland utan något förmynderskap från Ryssland lyfts upp på fler än ett ställe i läroboken. 

Läroboken väljer också att ganska omfattande beskriva de repressalier som röda sidan utsattes 

för i samband med det stora blockcitatet från Stalin vilket synliggör de politiska värderingarna 

som de röda drev. Användandet av bilden på mjölkdemonstrationen kan tolkas förstärka 

lärobokens beskrivning av större klassmedvetenhet och sociala motsättningarna i landägandet. 

Om konsekvenserna och utvecklingen av inbördeskriget resoneras det främst om 

landvinningar och dispyter kring land-frågor, men också om brutaliteten och alla de omkomna 

i inbördeskriget. 

 

Historiens huvudlinjer 3
98

  

Lärobokstexten inleder med att beskriva att frigörelsen från Ryssland ledde till ett 

inbördeskrig mellan de röda och de vita. ”De vita vann och kvar stod skarpa 

klassmotsättningar”
99

, här markeras klassmotsättningarna som en stor orsak. De rödas 

anknytningar i texten benämns tillhöra arbetarrörelsen vilken bestod av en minoritet 

kommunister och en majoritet socialdemokrater. Läroboksförfattarna nämner dessutom att 

klyftan mellan finskspråkiga och svenskspråkiga växte. Den vita sidan nämns också som 

bestående av ” finsk nationalism och en ettrig kommunistfientlighet”.
100

 De ”rödas” 

anknytning härleds till kommunism och indirekt socialism via socialdemokratin. Den ”vita” 

sidan kopplas ihop med finsk nationalism vilken är den enda uttalade. Texten associerar de 

”vita” med borgerlighet och till bönder vilka drabbats av ekonomisk nedgång. Fokus i 

historiens huvudlinjer 3 på inbördeskrigets konsekvenser är att när de ”vita” vann 

cementerades starka klassmotsättningar. Arbetarrörelsen blev splittrad tack vare detta i en 

kommunistisk del och en socialdemokratisk del. I följande mening skrivs att borgerliga 

regeringar med olika konstellationer regerade följt av att motsättningarna mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga finländare ökade rejält till följd av inbördeskriget.  

Bakgrunden till konflikten beskrivs inte i någon större utsträckning, likaså 

händelseförloppet i inbördeskriget. Klassmotsättningar och ekonomiska orättvisor nämns som 
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huvudsakliga konsekvenser av inbördeskriget. En ettrig kommunistfientlighet tillsammans 

med finsk nationalism används för att beskriva utvecklingen efter kriget in på 1930-talet.   

 

Spanska inbördeskriget 

Historiens huvudlinjer 3
101

 

I Historiens huvudlinjer 3 förklaras att Spanien redan på 1920-talet fått en militärdiktator vid 

namn Primo de Rivera. I boken påpekar de att han betraktades som en nödlösning på grund av 

landets regionala och klassbestämda inre konflikter. De inre konflikterna bestod till stor del 

enligt läroboken av en konflikt mellan en syndikalistisk arbetarfront mot en konservativ och 

katolsk borgerlighet. Vidare beskrivs att när den ekonomiska depressionen i början av 1930-

talet förvärrade situationen föll militärdiktatorn och monarkin avskaffades. I boken får de två 

stridande parterna benämningen ”höger- och vänsterlägren”. I läroboken framförs att en tid av 

häftiga strider mellan och inom höger- och vänsterlägren ägde rum vid tiden för 

inbördeskriget. En ”folkfrontsregering” vid mitten av 30-talet förde enligt historiens 

huvudlinjer 3 en skarp antikyrklig politik och försökte överföra jord från storgodsägare till 

småbönder. Då reste sig armén under ledning av general Franco med betydande hjälp från 

Tyskland och Italien. Orsakerna till inbördeskriget som läroboken beskriver ligger främst i 

general Francos uppror mot den spanska regeringen. Detta tillsammans med motsättningarna i 

synen på kyrka och privatägande gör att det går att tolka det som att de ideologiska och 

politiska motsättningarna beskrivs som de huvudsakliga orsakerna bakom inbördeskriget. 

Benämningarna som används i läroboken tyder på att läroboken framställer konflikten mellan 

höger- och vänsterlägren främst som en politisk strid. Om krigets händelseutveckling är 

läroboken fåordig, dock nämns inre stridigheter inom de två huvudsakliga motståndarna i 

höger och vänsterlägren. Om konsekvenserna av inbördeskriget resonerar läroboken endast 

om Spaniens egna politiska utveckling efter inbördeskriget och inte om de inre motsättningar 

i Spanien som inbördeskriget var upphov till.    

 

Teman till historien 3 – efter 1914
102

 

I teman till historien 3 behandlas det spanska inbördeskriget under rubriken Den spanska 

tragedin. I läroboken benämns Spanien som ett land som under första delen av 1900-talet var 

sönderslitet av partistrider och att Spanien var ”ekonomiskt och socialt efterblivet”. 

Läroboken redogör för olika orsaker bakom inbördeskriget. Bland annat var partisplittringen 
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stor, på landsbygden styrdes valen ofta av lokala pampar och valfusk var inte ovanligt enligt 

läroboken. Boken redogör för högerkrafterna i den spanska inrikespolitiken dit de menar 

följande grupper ur samhället tillhörde: godsägare, större företagare, delar av medelklassen 

och armén samt kyrkan. På den motsatta sidan fanns en borgerlig och en socialistisk vänster 

och att ”den borgerliga vänstern dominerades av intellektuella”. I läroboken konstateras det 

att det socialistiska partiet i Spanien var mer radikala än socialdemokratin i Norden vid 

samma tid, dock beskrivs det inte som kommunistiskt. Här benämns regeringen som 

”motsidan” och det utländska stödet ligger i fokus. Läroboken beskriver att Sovjetunionens 

stöd till stor del var avgörande för inbördeskriget och påverkade således händelseutvecklingen 

i inbördeskriget.  

Vidare står det att republikanerna antagligen mottog lika mycket hjälp från andra länder 

som nationalisterna. Detta ger en bild av att läroboken är lite motsägelsefull i sin 

framställning av händelseutvecklingen i förhållande till de andra läroböckerna. 

Konsekvenserna av kriget beskrivs som att nationalisternas seger innebar att det mesta i 

samhället återgick till det gamla. Jordreformen inställdes, beslagtagen jord och socialiserade 

företag lämnades tillbaka till tidigare ägare och kyrkan återfick sin egendom och sina 

privilegier. Sammanfattningsvis framställer 80-talets läroböcker inbördeskriget som 

klassbestämda inre konflikter, det vill säga klassmotsättningar. I teman till historien 3 görs 

också en indelning av samhällets olika klasser till de stridande parterna. Här delas också 

sidorna tydligt in med ideologiska motparter i en nationalistisk sida och en republikansk sida. 

Det är en skillnad från tidigare benämningar där oftast bara politiska grupperingar eller 

anhängare till olika ideologier kopplas till den republikanska sidan.   

1990-tal 

 

Finska inbördeskriget 

Människans historia 1815-1945
103

 

Parterna i inbördeskriget var sprungna ur dels intrycken från bolsjevikernas framgång i 

Ryssland, krigstidens ansträngningar under första världskriget och socio-ekonomiska problem 

för huvudsakligen de rödas anhängare. Dessa orsaker triggade den alltmer ”radikaliserade 

finska arbetarrörelsen”.
104

 Arbetarrörelsen används mer frekvent än de röda i människans 

historia 1815-1945 och genom att organisera garden och strejker skulle man få igenom en 

                                                 

103
 Westin, 1992. s 420. 

104
 Westin, 1992. s 420. 



 35 

kommunistisk revolution. Målet var att bilda en socialistisk republik såsom den nybildade i 

Ryssland enligt läroboken. De borgerliga använde sig av skyddskårer och tog hem militärer 

vilka officersutbildats i Tyskland. Inbördeskriget utveckling benämns som mycket blodigt och 

såväl den röda som den vita terrorn nämns, dock fokuserar människans historia 1815-1945 på 

det som hände vid krigsslutet mer än något annat i framställningen av inbördeskriget. 

Tysklands hjälp i slutskedet för de vita lyfts fram och en längre utläggning om de hårda 

repressalier de röda fick efter kriget nämns. Ungefär en fjärdedel av sidan består av en bild. 

Denna visar en äldre dam i huckle ståendes jämte en kista med hennes avlidne son som stridit 

för den röda sidan. Bilden är tagen i Björneborg och föreställer en massgrav, vilket framgår 

av bildtexten. Det poängteras även där att det var sällan de döda fick en kista då det vanligaste 

var större massgravar.   

Boken skildrar inbördeskriget på ett sätt där de rödas idéer och politiska värderingar i 

kommunismen lyser igenom som orsaker till kriget. Exempelvis lyfts följande fram i 

beskrivningen av de rödas orsak till engagemanget: ”Men under intryck av bolsjevisternas 

framgångar i Ryssland, krigstidens ekonomiska påfrestningar och det katastrofala 

försörjningsläget i städer och industriorter radikaliserades den finska arbetarrörelsen.”
105

 

De vitas idéer nämns inte och framgår inte heller av texten, snarare lyfts radikaliseringen, 

tack vare större upplevda orättvisor och en ovilja att skilja från Ryssland, hos den finska 

arbetarrörelsen upp som en av de få uttalade idéerna. Två tydliga motpoler beskrivs dock och 

bilden på den finska mamman ståendes över sin döda son kan tolkas ge en mycket 

förstärkande uppfattning av de vitas övergrepp under och efter kriget. Såväl orsakerna och 

utvecklingen samt händelseförloppet präglas av vad de röda ville uppnå. Orsakerna till kriget 

beskrivs främst vara den socio-ekonomiska situationen i Finland, men också relationen till 

Ryssland ges stort utrymme.  

 

Epos - för gymnasieskolans kurs A och B.
106

 

Epos använder sig från ingressen till texten om själva inbördeskriget av motsättningen mellan 

socialdemokraterna och de borgerliga som den stora orsaken. Genom att knyta de borgerliga i 

Finland till den ryska staten innan ryska revolutionen associerar texten också ursprunget till 

den ena sidan i inbördeskriget. Det är också där Epos beskriver bolsjevikernas övertagande i 

Ryssland och att det efter revolutionen blev vänstern som erhöll politiskt stöd från Ryssland. 
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Vidare benämns de ryssvänliga för socialdemokraterna genomgående i texten förutom efter 

den misslyckade statskuppen, då den benämns som vänstern samt då ryska revolutionen och 

den misslyckade statskuppens inflytande på inbördeskriget nämns.  

Till skillnad från tidigare läroböcker nämns få ideologier i form av associationer eller rakt 

ut vid beskrivandet av parterna. Användandet av socialdemokrater och borgerliga 

förekommer i Epos och är det som framförallt betonas när de bägge sidorna framställs. Att 

Finland före inbördeskriget fick stöd från Ryssland nämns och att det efter ryska revolutionen 

ändrades när bolsjevikerna tagit över. Det antyds i såväl användandet av höger och vänster åt 

vilket håll de stridande sidorna hade sina sympatier och att man använder sig av 

socialdemokrater mot borgare är också ett uttryck för beskrivande av ideologisk tillhörighet. 

Vilka politiska värderingar eller i vad den stora motsättningen låg i nämns inte explicit. Det är 

snarare anknytningen till Ryssland som betonas vara den stora skillnaden. I texten förs också 

ett resonemang om att det både kan kallas ett frihetskrig, liksom att det är vanligt att benämna 

det inbördeskrig på grund av vad läroboken i första hand var en strid mellan finska röda och 

vita. 

I Epos används en bild som visar summariska avrättningar av män som stred för de röda. 

Ett tjugotal män är fastbundna vid träpålar med ögonbindel och en handfull män med pistol 

och uniform syns gå omkring med vit armbindel och pistoler bland de hängande och fjättrade 

männen i underkläder. I bildtexten skrivs det att omvärlden reagerade med avsky på 

rapporterna om de grymheter båda sidorna gjorde sig skyldiga till under inbördeskriget. 

Bildtexten avslöjar att i ett läger utanför Lahtis i Finland höll de vita trupperna motståndare 

fjättrade vid träpålar och att de ofta straffades med döden för mycket obetydliga brott som 

snatteri och motsvarande. Konflikten mellan de röda och de vita menar Epos uppstod på 

grund av att den finländska vänstern som det benämns i boken ville tillhöra Ryssland och 

bolsjevikerna och de vitas önskan om självständighet. Återigen anges en ideologisk eller 

politisk motsättning som orsak bakom kriget. Vidare efter att de vita vann inbördeskriget 

utspelade det sig omfattande repressalieaktioner mot de ”röda” som innebar att omkring 9000 

människor fick sätta livet till enligt framställningen. Detta dominerar också resonemanget om 

inbördeskrigets konsekvenser i läroboken.  
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Epok Historia A
107

  

Epok börjar med att förklara de stridande sidornas tillhörighet. De röda var socialister vilka 

ville ha ett starkt samarbete med Lenins Ryssland. Vita sidan bestod av borgerliga som inte 

ville samarbeta med Ryssland varför ett inbördeskrig bröt ut. Sverige och Tyskland 

sammankopplas med de vita och ländernas olika bidrag till kriget benämns bara varit 

marginell.  

I Epok beskrivs kriget som att det för den ena sidan upplevdes som ett klasskrig och för 

den andra sidan ett befrielsekrig. Förankringen i socialism och sympatierna för Ryssland 

nämns för den röda sidan och den svenska samt den tyska hjälpen till den vita sidan nämns. 

Vidare står det om att krigets terror fortsatte även efter kriget i form av avrättningar. De vita 

satte också en stor del av socialisterna i ”koncentrationsläger”, enligt Epok, där 

uppskattningsvis 10000 människor dog av svält och summariska avrättningar. Vidare menar 

läroboken att detta lade grunden för flera årtionden av förbittring i det finska samhället: 

”Illdåden och brotten som begicks av båda parter under inbördeskrigets dagar, i synnerhet 

brott som år efter år aldrig reddes ut har i årtionde efter årtionde förgiftat människors sinnen 

och gjort medborgarna bittra och misstänksamma mot varandra”.
108

 

En bild föreställande bakbundna och avrättade soldater finns i anslutning till texten. Det 

finns ingen bildtext, men av bilden att döma är det soldater ur de röda som blivit avrättade av 

vita uniformerade soldater med armbindel. Detta syftas det även till i den avslutande delen av 

texten om inbördeskriget där den vinnande sidan får skulden för koncentrationsläger och 

summariska avrättningar. Orsakerna bakom kriget skiljer sig alltså enligt Epok för de olika 

sidorna och senare hänvisas det i texten till svårigheterna inbördeskriget förde med sig i form 

av ett sår i den finska folksjälen. Såväl konsekvenser av kriget som händelseutvecklingen 

beskrivs mycket i mänskligt lidande och mycket av de övergrepp som beskrivs tillskrivs den 

vita sidan i Epok. Här används också socialism och borgare för att anknyta de båda sidorna till 

dess ideologiska tillhörigheter.  

 

Spanska inbördeskriget 

Alla tiders historia – andra upplagan
109

  

Rubriken för spanska inbördeskriget i Alla tiders historia – andra upplagan är ”Franco 

diktator i Spanien”. I läroboken framställs general Francisco Franco, det vill säga dåvarande 
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diktatorn i Spanien som högerextremisternas ledare och under år 1936 gjorde de uppror mot 

den socialistiska regeringen.  

Inbördeskriget som ägde rum det året skildras i läroboken som ett hänsynslöst och grymt 

krig. Sverige nämns kort i brödtexten, där härleder läroboken till den internationella brigaden 

och att frivilliga svenskar anslöt sig till regeringssidan. Vidare beskriver författarna att 

Mussolini i Italien liksom Hitler i Tyskland stödde de upproriska trupper med materiel medan 

regeringssidan fick hjälp från Sovjetunionen. I läroboken framkommer det att på grund av 

hjälpen från Italien kunde general Franco efter tre år avgå med seger och etablera en fascistisk 

diktatur i Spanien. Ovan texten visas en bild på Picassos målning Guernica. Tavlan vill visa 

på bomboffers förtvivlan och enligt beskrivningen under bilden; ”en flammande protest mot 

krigets brutalitet.” Orsakerna till konflikten i denna beskrivning ligger i en ideologisk kamp 

mellan fascismen och socialismen. I läroboken benämner de Francos sida som 

högerextremister och i texten betonas krigets våldsamheter. De nämner ytterst lite om krigets 

konsekvenser, det påpekas endast att i och med att Francos sida segrade kunde generalen 

upprätta en fascistdiktatur i Spanien. De två stridande parternas ideologiska och politiska 

förankringar har ingen mångsidig förklaring i lärobokstexten, de benämner endast högersidan 

som fascister och vänstersidan som socialisterna och detta tyder på att läroboken framställer 

det som ideologiska motsättningar.  

 

Epos – För gymnasieskolans kurs A och B
110

  

I Epos – För gymnasieskolans kurs A och B visas en bild från spanska inbördeskriget 

föreställande falangisterna, Francos upprorsmän. Bilden visar att de var en traditionell 

krigsmakt. Regeringssidans män var däremot på alla sätt dåligt utrustade enligt läroboken. På 

bilden visas att en grupp regeringsanhängare just tagits till fånga av uniformerade och 

välbeväpnade upprorsmän. Under bilden redogör författarna för krigets orsaker och 

konsekvenser. Enligt Epos var Spanien under första världskriget neutralt. Men efter kriget 

hade landet drabbats av stora inre motsättningar, både politiskt och mellan olika landsdelar. 

Dessutom förde Spanien i flera år ett kolonialkrig i Marocko. Det innebar att en stor del av 

krigsmakten var samlad. Vidare kommer en översiktlig beskrivning kring åren innan 

krigsutbrottet från år 1923, då en general tog makten i Spanien genom en militärkupp och 

styrde landet som en diktatur. Syftet med militärkuppen var enligt läroboken att de spanska 

regionerna skulle få ökad rätt till självstyre. Armén skulle reformeras. Spanien var ett land 
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som präglades av en konservativ katolicism. Den katolska kyrkan hade stort inflytande. Detta 

sökte den nya regeringen begränsa. Kyrka och stat skulle skiljas åt. I förklaringen av de två 

stridande parterna gör läroboken ett försök att beskriva motsättningarna mellan höger- och 

vänsterflygeln på ett balanserat sätt. I läroboken beskrivs att allt oftare ledde de politiska och 

regionala motsättningarna till öppet våld och år 1936 vann partierna i mitten och på 

vänsterflygeln en stor valseger. I det läget började ”högergeneralen” Franco inbördeskrig mot 

den ”demokratiska” regeringen. Han fick som tidigare nämnts stöd av en stor del av den 

organiserade spanska krigsmakten och fick dessutom kraftig militär hjälp från såväl Italien 

som Tyskland.  De demokratiska staterna i Europa fördömde Franco, men gav inte någon 

konkret hjälp till den spanska regeringen. Vidare beskriver läroboken inbördeskriget som 

extremt blodigt och att Franco upprättade en militärdiktatur av traditionellt slag med stöd från 

framför allt krigsmakten, men också från borgerskapet och den konservativa katolska kyrkan. 

Något som är intressant avseende den ideologiska anknytningen i framställningen av 

nationalisterna är att det i läroboken står att ”Ideologiska inslag från fascism och nazism fanns 

däremot inte med i Francos diktatur”.
111

 Detta menar läroboken påverkade utfallet och 

konsekvenserna av inbördeskriget, då Francos regim kunde sitta vid makten så sent som till år 

1975. Sammanfattningsvis påpekas att orsakerna till inbördeskriget låg i att den nya 

regeringen i Spanien ville begränsa kyrkans inflytande samt att kyrka och stat skulle 

separeras. I texten benämns motsättningarna mellan parterna främst ur en politisk synvinkel 

som sedan utvecklades till ett inbördeskrig. Läroboken försöker ta avstånd från att 

inbördeskriget hade en ideologisk innebörd, främst då de påpekar att fascism inte förekom i 

Francos diktatur. Konsekvenserna av inbördeskriget var att en seger för Francos sida innebar 

att han kunde sitta vid makten i 30 år. Dock nämns inte något om ideologierna fascism och 

socialism, texten nämner däremot den vänsterinriktade spanska regeringen som demokratisk 

och Francos högersida som de upproriska.   

2000-tal 

Finska inbördeskriget 

Alla tiders historia Maxi
112

 

Tidigt gör alla tiders historia Maxi klart att det handlar om de röda mot de vita bestående av 

borgare, vita, och socialister som den röda sidan. De senare ”(...) önskade sig ett fritt Finland 
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men ville samarbeta med bolsjevikerna i Ryssland”.
113

 De borgerligas parter beskrivs i 

läroboken ha haft ett nära förhållande med Tyskland där de utbildade trupper. De vita 

beskrivs också haft mest sympatier i Finland med den jordägande landsbygdsbefolkningen, 

städernas medelklass och det översta skiktet i samhället. Enligt alla tiders historia Maxi var 

de flesta i de röda styrkorna obesuttna och arbetare. Framförallt fokuserar alla tiders historia 

Maxi på motsättningen mellan borgare och socialister med nämnda samhällsklassers 

tillhörighet. Landägare mot obesuttna och större delen av arbetarklassen kategoriseras i texten 

tillhöra varsin motpol. Läroboken uttrycker båda parternas ideologiska anknytningar som 

borgerliga vita samhällsgrupper mot röda socialistiska samhällsgrupper. Här fokuserar alltså 

läroboken på konflikten mellan de båda ideologiernas anhängares socio-ekonomiska status i 

form av jordägare eller inte och därför kan det också tolkas som en klassmotsättning. 

Läroboken placerar de båda stridande parternas tillhörigheter med både klass och ideologisk 

uttalad tillhörighet. Konflikten dem emellan kan tolkas som den huvudsakliga orsaken till 

inbördeskriget i läroboken. Händelseutvecklingen i inbördeskriget beskrivs som kort men 

intensivt och blodigt delvis med inslag av utländska trupper. De vita organiserade sig också 

som ett skydd, enligt läroboken, mot de röda som ville samarbeta med Ryssland. 

Konsekvenserna av inbördeskriget beskrivs i ett längre stycke där de vita beskrivs den 

tillvaro de röda fick efter inbördeskriget med sjukdomar och liknande samt att cirka 12500 

röda fick sätta livet till. Vid beskrivningen av konsekvenserna av inbördeskriget i allt om 

historia Maxi är fokus på det mänskliga lidandet som de menar främst och ytterst gick ut över 

den förlorande sidan. En bild på en soldat från de röda som arkebuseras av en uniformerad vit 

soldat finns i anslutning till slutet av framställningen. Bildtexten beskriver också vilka länder 

som stöttade vilken sida, som också framgår vid flera tillfällen i texten. Dock förstärker 

motivet på bilden den bild som texten ger om det mänskliga lidandet.   

  

Perspektiv på historien – A bas
114

 

En finländsk nationalistisk rörelse vilken startades i slutet på 1800-talet levde enligt 

perspektiv på historien vidare efter första världskriget och Rysslands kollaps. Den 

manifesterades senare i den vita sidan enligt läroboken. Huvudorsaken till inbördeskriget 

beskrivs vara den omfattande arbetslösheten och svälten i Finland. I förlängningen fick de vita 

sitt stöd av de övre samhällsskikten och landägande bönder vilkas politiska mål endast var 

självständighet. Socialdemokraterna, som de röda också benämns som i perspektiv på 
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historia, hade sitt stöd i främst arbetarklassen i städerna och på landet. Deras politiska idé och 

värderingar låg i att omforma samhället till ett socialistiskt samhälle. Boken nämner de 

kopplingar de båda sidorna hade med andra länder men har en längre utläggning om 

Tysklands militära stöd och de vitas militära överlägsenhet.  

Händelseutvecklingen beskrivs kortfattat med att det var blodigt och läroboken fokuserar 

främst på konsekvenserna av inbördeskriget. Som enda lärobok diskuterar läroboken i slutet 

problematiken med att de vita som vann fick möjlighet att måla upp sin bild av historien, 

vilken inte återberättades med alla de grymheter som de vita gjorde sig skyldiga till. En bild 

finns i avsnittet och avbildar två stridande för den röda sidan där en arkebuseringspatrull står i 

anläggning strax innan avrättning. Perspektiv på historien nämner de ideologiska 

tillhörigheterna ytterst lite, endast socialdemokraterna och socialism kopplas till de röda. De 

vitas agenda kopplas till nationalism och strävan efter självständighet. Boken gör skillnad på 

idéer de båda sidorna hade där den ena endast beskrivs ha målet om självständighet och den 

andra en större omfördelning av resurser och kopplas till viljan om utrotande av svält och 

arbetslöshet. Konsekvenserna som uttrycks är de mänskliga förlusterna och den bitterhet detta 

lämnat i den finska folksjälen. Denna bok anger också en form av klassmotsättning som sin 

huvudsakliga orsak och de ideologiska skiljaktigheterna manifesteras endast i samband 

parternas tillhörighet. 

 

Spanska inbördeskriget 

Alla tiders historia Maxi
115

  

I läroboken Alla tiders historia Maxi redogör författarna för spanska inbördeskriget under 

rubriken inbördeskrig och fascism i Spanien. Här använde författarna citattecken varje gång 

de nämner något parti, de skriver de upproriska – ”nationalisterna” och Regeringssidan - 

”republikanerna. De nämner Sverige i texten där de säger att regeringssidans trupper inte fick 

mycket internationell hjälp, förutom den internationella brigad som bestod av frivilliga från 

olika länder, däribland Sverige. Läroboken ger inget omfattande utrymme kring orsakerna till 

inbördeskriget. Det nämns som tidigare att det var motsättningar mellan högern och vänstern i 

spanskpolitik. Regeringen i Spanien ville begränsa kyrkans inflytande samt att kyrka och stat 

skulle separeras. Nationalisterna gick till uppror mot den spanska regeringen, republikanerna 

och ett inbördeskrig bröt ut. Läroboken ger en vag bild av att inbördeskriget berodde på 

ideologiska motsättningar: främst ligger fokus på fascism. Ingen annan ideologi nämns istället 
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är de omfattande benämningarna de upproriska och regeringssidan. Läroboken tar alltså 

avstånd från att konflikten bestod av ideologiska motsättningar och snarare framställer 

inbördeskriget som en inre konflikt med politiska motsättningar. Kapitlet kring inbördeskriget 

avslutas med att konsekvenserna av konflikten innebar att Franco lyckades skapa en 

fascistdiktatur som varade i 30 år.  Under texten i detta kapitel visas en bild på en ung man 

som hyllar Franco på 25-årsdagen av hans död. Det ges en beskrivande förklaring till bilden 

där det påpekas att det är den fascistiske diktatorn som hyllas. Detta förstärker bilden av att 

läroboken vill lägga fokus på fascismen och Francos parti.  

 

Milstolpar Historia
116

  

I Milstolpar Historia inleds texten kring spanska inbördeskriget med att i Spanien hade en 

vänsterkoalition fått makten vid valet 1936. Det ledde till krav på reformer för att byta 

jordägarnas och kyrkans makt. Konservativa och militära krafter gjorde uppror och ett 

inbördeskrig bröt ut. Vidare beskrivs att upprorsmännen hade 1939 besegrat den lagliga 

regeringen och general Francisco Franco tog makten som spansk diktator. I läroboken 

beskrivs att Franco under inbördeskriget hade fått öppet stöd från Tyskland och Italien medan 

västvärldens demokratier hållit sig passiva. Inbördeskriget i Spanien övertygade Mussolini 

och Hitler om demokratiernas underfallenhet. I denna lärobok betecknas Spanien som ett 

politiskt kluvet land med starka motsättningar mellan vänstern och högern. Vidare beskrivs att 

vänstern stöddes av liberaler från medelklassen och socialister och kommunister bland 

städernas industriarbetare och landsbygdens jordbruksarbetare. I läroboken står det vidare att 

de som ville ha regional självstyrelse i Baskien och Katalonien stödde vänstern. Högern 

stöddes av de förmögnare grupperna i samhället, som företags ägare och godsägare och även 

av militären och den romersk-katolska kyrkan, som kände sig hotad av den sekulariserade 

vänstern. Här ges en bild av att båda sidor använde extrema åtgärder när de stred för sin sak. I 

läroboken beskrivs det att extremister på både höger- och vänsterkanten började mörda 

politiker på motsidan. Inbördeskriget fördes med oförsonlighet och hat från båda sidorna samt 

att både vänstern och högern begick många övergrepp beskrivs det. Sammanfattningsvis är 

det klassmotsättningar snarare än ideologiska motsättningar som ges som huvudsaklig orsak 

bakom inbördeskriget enligt läroboken. Kapitlet avslutas med en bild av en spansk 

regeringssoldat i dödsögonblicket och beskrivningen till bilden förklarar att valet av bilden är 

för att det är en av de mest kända bilderna från spanska inbördeskriget. Konflikten framställs 
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som en klasskamp med politiska och ideologiska inslag. I förklaringarna till de stridande 

parterna ger läroboken en bild av att det främst var en motsättning mellan klasser i och med 

att betoningen ligger i att vänstern stöddes av medelklass, industriarbetare och 

jordbruksarbetare medan högern stöddes av de förmögnare grupperna i samhället. 

Avslutningsvis ges en ringa förklaring till konsekvenserna av kriget där de påpekar att 

Francos seger avgjordes när Italien och Tyskland gav stöd i form av krigsmateriel.  

6. Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras och kopplas resultat av analysen ihop med tidigare forskning 

samt de teoretiska utgångspunkterna. Diskussionen är därför uppdelad i två delar där vi i den 

första delen diskuterar hur inbördeskrigen beskrivs utifrån frågeställningarna med fokus på 

vilka likheter och skillnader som framkommit av analysen. I den andra delen av diskussionen 

sätter vi resultaten i relation till tidigare forskning.  

6.1 Sammanfattande diskussion 

I studien har likheter och skillnader av olika framställningar av de båda inbördeskrigen 

undersökts i läroböcker mellan 1960-2010. En intressant likhet i framställningen av spanska 

och finska inbördeskriget framkom där läroböckerna framställer inbördeskrigen som resultat 

av främst stora ideologiska motsättningar, dock förekom detta inte under 1970- och 1980-

talet.  Under 70- och 80-talet benämns inbördeskrigen främst som klassmotsättningar och 

avviker därmed från den övrigt dominerande bilden av inbördeskrigen. Detta är framförallt 

synligt i de orsaker som ges i läroböckerna till inbördeskrigens upprinnelse. I läroböckerna 

från 70- och 80-talet beskrivs orsakerna till finska inbördeskriget främst ha varit 

motsättningar mellan landägande bönder och jordlösa torpare, eller andra socioekonomiska 

faktorer i efterdyningarna av första världskriget. Orsaksförklaringarna har också starka 

ideologiska kopplingar i och med hur läroböckerna väljer att koppla respektive parts 

tillhörighet i de ursprungliga orsakerna. Liknande kopplingar mellan orsaker och ideologisk 

tillhörighet görs i läroböckerna om spanska inbördeskriget under samma tidsperiod. 

Orsaksförklaringen till upprinnelsen av det spanska inbördeskriget varierar i läroböckerna. 

Politiska idéer i form av förstatligade av jord samt kyrkans ställning i samhället beskrivs som 

centrala. Samma idéer om jordreformer kopplat till en av de stridande parterna görs också i 

beskrivningarna av Finska inbördeskriget under samma tidsperiod. I förklaringarna till det 

spanska inbördeskriget i läroböckerna under 1960-, 1990- och 2000-talet fokuseras det främst 

på de motsättningar som uppstod mellan nationalister och republikanerna. Här skiftar 
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resultaten från framställningarna av det finska inbördeskriget under 1990- och 2000-talet då 

beskrivningarna av inbördeskriget skiftar fokus från orsaker till konsekvenserna av det. I 

huvudsak är det dock ideologiska eller politiska motsättningar mellan de stridande parterna i 

bägge inbördeskrigen som framställs i läroböckerna som den främsta orsaken. Ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv skulle det rådande politiska samhällsklimatet kunna vara den 

faktor som ligger bakom orsaksförklaringarna till de två inbördeskrigen. Anledningen till 

olikheterna orsaksförklaringarna kan ligga i att det finns en strävan att vara mer objektiv i 

framställningen och därför lyfter in fler perspektiv av inbördeskrigens orsaker.  

Anmärkningsvärt är alla de olika benämningarna som den ena sidan i finska inbördeskriget 

får i de läroböckerna under hela den undersökta tidsperioden. Sammanlagt har tolv olika 

benämningar använts för att beskriva den röda sidans ideologiska tillhörighet i det finska 

inbördeskriget. Endast fyra har använts för den vita. I framställningen av det spanska 

inbördeskriget ser det dock annorlunda ut och benämningarna på de olika sidorna är mer 

mångfasetterade än för det finska inbördeskriget. Det är också här en tendens att mer utförligt 

beskriva den ena sidans ideologiska förankring uppstår. Detta går att tolka som att den 

ideologi eller samling med värden, tankar och idéer som prioriteras i historieskrivandet kring 

inbördeskrigen ligger till stor del efter 1960-talet på att beskriva en part betydligt mer 

omfattande och skapa en annan förståelse för parternas motiv.  

På 1960-, 70- och 80-talen kopplas orsakerna till inbördeskrigen värderingar som 

omfördelning av olika värden, bekämpning av social orättvisa, solidaritet med arbetarrörelsen, 

vilka läroböckerna koppla till den röda sidan tillsammans med uttryckta ideologier som 

socialism, kommunism, bolsjevism. När den vita sidan i finska inbördeskriget kopplas med 

värderingar som nationalism, arkebuseringar, koncentrationsläger och i något fall även med 

fascistiska drag vilka alla har en negativ laddning som ideologiproduktion synliggörs, i form 

av skapandet av ett bestämt förlopp. Läroböckernas användande av att koppla ideologier till 

de stridande parterna i de båda inbördeskrigen synliggörs vid förklaringarna av de olika 

sidornas ideologiska förankringar och vilka politiska idéer och värderingar de tillmäts. De 

ideologiska implikationerna i framställningarna av inbördeskrigen kretsar kring användandet 

av tillhörighet och tillmätningen sidorna får av olika grupperingar av politiskt likasinnade, 

som kommunister, socialister, syndikalister och liknande.  Ideologiproduktionen tar sig 

uttryck i framställningarnas olika sätt att framföra värderingarna och idéerna bakom 

inbördeskrigen. Genom ideologiproduktionen skapas också en hegemonisk eller dominerande 

syn, framförallt från och med 1970-talet och framåt. Den bild av orsaker bakom 

inbördeskrigen som målats upp i läroböckerna visar tydligt på förändring över tid, men också 
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hur en hegemonisk bild skapats och förenklats genom att antingen ta in ett klassperspektiv 

eller andra politiska skiljaktigheter in i beskrivandet av inbördeskrigen. 

Bildanvändningen blir mer frekvent på 1980-talet och framåt och avbildar i de flesta fall 

arkebuseringar eller andra avrättningar på röda, straffningar av röda och i två fall olika motiv 

från den vita sidan. Det bilderna förmedlar förstärker bilden av konsekvenserna av 

inbördeskriget och har därför en påverkan när de är ganska ensidiga i sina motiv. Likt 

Ammerts resultat om skillnader i läroböckers innehåll framställningar över tid skiljer sig 

användandet av bilderna på ett liknande sätt i vår studie.
117

 Frekvensen av bilderna ökar ju 

längre tiden går och från och med 1980- fram till 2000-talet används bilder ofta i 

framställandet av båda inbördeskrigen. Med undantag av tre bilder används bara motiv för en 

sida av parterna, ”röda” i Finland och republikaner i Spanien.  

Sammantaget växer en förhärskande bild av liknande värderingar, orsaker, händelseförlopp 

och användandet av ideologianknytningar fram. Läroböckerna från 1960 till 2010 använder, 

trots olika förklaringstyper vid orsakerna, övergripande liknande händelseförlopp och 

konsekvenser av kriget.  

Anmärkningsvärt i analysen är förklaringarna till det utländska stödet som gavs respektive 

part i konflikten i Spanien. Dessa förklaringar förändras över tid och kan kopplas till det 

rådande politiska klimatet. Under 60-talet ligger stort fokus på tyskt och italienskt stöd till 

Francoregimen sida, det vill säga nationalisterna. Förklaringen som ges i 60-talets läroböcker 

syftar till att detta utländska stöd var avgörande för nationalisternas seger. Det finns en 

väletablerad uppfattning om bilden av att läroböcker under 1800- och en del av 1900-talet 

varit instrument för konservativ nationalistisk propaganda. Enligt Tingsten fanns en form av 

skolbokspropaganda fram till mitten av 1900-talet.
118

 Därmed är det rimligt att tolka 

användandet av utländsk inblandning i inbördeskriget som en form av förlängning av det 

rådande politiska klimatet.  Jämförelsevis ges inte samma förklaring under senare årtionden.  

Under 1990-talet ligger inte fokus på det utländska stödet, där påpekas det dock att 

republikanerna och nationalisterna fick lika mycket hjälp. Däremot under det föregående 

årtiondet, 80-talet påpekas att Franco fick massiv hjälp av Tyskland och det påverkade krigets 

utgång avsevärt. I beskrivningen av det finska inbördeskriget skiftar också där 

framställningarna av utländsk hjälp avsevärt mellan 1960-2000. Hur relationen till Ryssland 

och betydelsen av denna beskrivs dock ha haft olika vikt under årtiondena. Där det under till 
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exempel från 1970-talet och framåt beskrivits som en av de stora åtskillnaderna mellan de 

båda sidorna utgår den utländska hjälpen alltid från Tyskland och Ryssland.  Under 1960-

talets beskrivningar av finska inbördeskriget lyfts relationen med Sverige upp frekvent. 

Längre utläggningar och vikten av hur det drabbade Sverige och de svensktalande finländarna 

lyfts fram. Enligt till exempel Tingstens resultat kan detta bero på att läroböckerna fram till 

mitten på 1900-talet varit traditionellt sett konservativt nationalistiska och att detta höll sig en 

bit in på under detta årtionde.
119

 Om orsaken till detta ligger i den nyskapade läroplanen lgy65 

är svårt att uttala sig om, även om 1960-talet likt formuleringen om fokus på nordens 

allmänna utveckling kan tolkas vara närvarande i hur man valt att beskriva finska 

inbördeskriget på 1960-talet. En ytterligare indikation på detta är 1960-talets framställningar 

av finska inbördeskriget, där begreppet inbördeskrig knappt nämns utan där frihetskampen 

eller självständighetskriget används som uttryck för att beskriva det historiska skeendet. 

7. Konklusion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra hur det spanska och finska inbördeskriget 

framställs i läroböcker i historia för gymnasieskolans grundkurs. För att se en förändring över 

tid är uppsatsen användes läroböcker tryckta mellan åren 1960-2010. Genom att analysera 

läroböckernas framställningar av finska och spanska inbördeskriget har syftet varit att belysa 

skillnader och likheter i framställningarna. Detta genom att undersöka vilka olika 

förklaringstyper till inbördeskriget som ges, hur läroböckerna valt att använda 

ideologianknytningar till de bägge parterna samt de olika konsekvenserna av inbördeskrigen 

som getts.  

Stora likheter i skiftningar av orsaksförklaringarna till de båda inbördeskrigen har 

framkommit. Skiftningen har legat i att från att orsakerna bakom inbördeskrigen 

huvudsakligen berott på socioekonomiska motsättningar till att mer målas upp som 

huvudsakligen ideologiska motsättningar. Ytterligare ett resultat av studien är sättet 

läroböckerna förklarar den utländska inblandningen och vilken betydelse denna tillmätts, 

vilket är en skillnad i sättet att framställa inbördeskrigen på över tid. Om detta beror på som i 

Holméns studie där en utrikespolitisk hållning påverkat läroboksskrivandet är svårt att 

jämföra med. Om bakomliggande politisk påverkan funnits skulle detta kunna ligga i linje 

med ett läroplansteoretiskt perspektiv, där det som ytterst påverkat innehållet och således 
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framställningarna är den politik som legat bakom läroplanerna. Likheterna i framställningarna 

i inbördeskrigen kan tolkas ligga i att från och med i läroplanen Lgy 65 var fokus för 

historieämnet opartiskhet och saklighet.  Det kan dock antas att läroplaner måste vara en av 

faktorerna bakom de förändrade sätten att framställa bland annat den utländska inblandningen 

och också de olika orsaksförklaringarna. I läroböckerna om det finska inbördeskriget minskar 

kraftigt Sveriges inblandning att nämnas under mitten av 1970-talet och därefter används det 

inte andra länder i samma utsträckning. Uppsatsens resultat ligger också i linje med forskaren 

Niklas Ammerts resultat där de förändringar i läroböckerna som synts ligger i det förklarande 

perspektivet i historieläroböcker.  

En intressant väg att gå vidare med en liknande studie skulle kunna vara att se på ett större 

antal böcker i syfte att få ett bredare underlag att analysera och undersöka hur den 

dominerande framställningen av inbördeskrigen ändras eller befästs.  
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