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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt krig förklaras och förmedlas i tre 

Grundskoleläroböcker och i lika många gymnasieläroböcker. De fyra krig jag har valt att 

fokusera på är: Trettioåriga kriget, Napoleonkrigen, Andra Världskriget och Vietnamkriget. 

Min metod bygger på en metod av Halvdan Eikeland och på Tom Wikmans tio principer för 

en god lärobok. Mina resultat visar att läroböckerna genomgående är ganska dåliga på att 

förklara orsakerna till de fyra krigen. Läroböckerna är heller inte speciellt elevaktiva utan 

upplevs som slutna texter. Läroböckerna källhänvisar inte sina primärkällor på ett 

tillfredställande sätt och ingenstans visas att kunskap är relativ och inte alltid bestående. Den 

lärobok som klarade sig bäst i min undersökning var Historien pågår. 
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1. Inledning 

 

Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. [---] Eleven skall 

vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan 

betraktas på olika sätt. 
1
 

 

Så står det i inledningen till kursplanen för historia på grundskolan. (Samma formulering 

finns i kursplanen för historia på gymnasiet.) Hur bra är läroböckerna på att hjälpa eleverna 

till dessa kunskaper? Hur bra är läroböckerna på att visa på olika perspektiv och att ge olika 

förklaringar? Hur bra är läroböckerna på att hjälpa eleverna till ett kritiskt tänkande och 

ifrågasättande? 

   Styrdokumenten betonar starkt elevernas aktiva roll i kunskapssökandet och lärarens roll 

som handledare.
2
  Denna elevaktiva undervisningsform har lett till att läroboken fått större 

betydelse. Stora elevgrupper leder ytterligare också till en ökad användning av läroboken 

eftersom läraren har svårt att hinna med att handleda eleverna enskilt. Det ligger också en 

förväntan hos lärarna att eleverna självständigt ska kunna tolka och förstå det som står i 

läroböckerna.
3

 Rapporten Läromedlens roll i undervisningen från Skolverket
4

 visar att en 

majoritet av lärarna i deras undersökning instämmer helt eller devis i att läroboken 

säkerställer att undervisningen följer och överensstämmer med grundskolans läroplan och 

kursplaner. Lärarna menar alltså att så länge de följer läroboken så uppfylls läroplanens mål 

och innehåll. Detta ställer i stora krav på läroböckerna. 

   Eikeland
5
 menar att behovet av att visa på flera olika perspektiv tydligast visar sig vid 

presentationen av historiska konflikter. Att visa på flera olika perspektiv förebygger risken för 

att historia ses som en ren faktabeskrivning. Det hjälper eleverna att förstå att konflikter kan 

ses och upplevas på olika sätt av de som är inblandade och/eller drabbade. Även i kursplanen 

för historia på grundskolan lyfts vikten av att visa på olika sätt att betrakta historiska 

händelser och förhållanden fram. Det ses också som viktigt att eleverna ska kunna diskutera 

olika historiska förlopps orsakssammanhang som en utgångspunkt för att förstå nutiden
6
. 

Eikeland lyfter också fram vikten av att framställa historien som en process och inte som 

                                                           
1
 Skolverket (2000) 

2
 Skolverket (2006a) s.11-12 

3
 Wikman (2004) s.14 

4
 Skolverket (2006b) 

5
 Eikeland (2001) 

6
 Skolverket (2000) 
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något statiskt. Eleverna behöver få kunskap om att det finns olika perspektiv att tolka 

historien utifrån och att dessa olika tolkningar inte kan förstås utan att de sätts i perspektiv till 

nutiden. Han menar att detta tvingar eleverna att själva ta ställning till de historiska 

konflikterna istället för att se lärobokstexten som en statisk faktabeskrivning och ”sanning”.
7
  

  I kursplanen för grundskolan står det att: 

 

 I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, 

ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och 

maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och 

destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia med 

framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör 

till det som alla elever skall ha kunskaper om.
8
 

Att det inte går att få med hela världshistoriens alla händelser och aktörer i en lärobok är lätt 

att förstå. Frågan jag ställer mig är vad som händer med de händelser som ses som tillräckligt 

viktiga för att få plats i läroboken. Det begränsade utrymmet i läroböckerna gör att allt måste 

förklaras kortfattat och på ett lättförståeligt sätt. Vad händer med komplicerade 

händelseförlopp, som till exempel ett krig, när det på ett mer eller mindre kortfattat, konkret 

och pedagogiskt sätt förklaras? Leder det till att endast en sida får komma till tals och att 

antalet förklaringar till kriget dras ner till ett minimum? Blir förklaringarna till krigen för 

enkla? Faller därmed möjligheten att leva upp till kursplanens formulering? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka på vilka sätt krig förklaras och förmedlas i 

historieläroböcker från senare delen av grundskolan och gymnasiet. På vilket sätt historien 

levandegörs? På vilket sätt den görs intressant? Finns det några skillnader mellan hur historien 

framställs i läroböckerna för senare delen av grundskolan och hur den framställs på 

gymnasienivå? 

   För att hitta svaret på mitt syfte så har jag satt upp ett antal underfrågor som jag närmare 

kommer att presentera i teori- och metodkapitlet. 

 

1. Hur är läroboken strukturerad? 

2. Är läroboken elevaktiv? 

                                                           
7
 Eikeland (2001) 

8
 Skolverket (2000) 
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3. Är texten öppen eller sluten? 

4. Hur många och vilka förklaringar ges till kriget? 

5. Vilka aktörer får komma till tals? 

6. Knyts dåtid, nutid och framtid ihop? 

7. Får eleverna ta del av primära källor och är dessa källhänvisade? 

8. Framställs den historiska kunskapen som relativ? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka följande krig: 

• Trettioåriga kriget (1618-1648) 

• Napoleonkrigen (1800-1815) 

• Andra Världskriget (1939-1945) 

• Vietnamkriget (1959-1975) 

 

När det gäller alla fyra krigen så har jag valt att titta endast på det som finns under respektive 

krigs kapitel eller rubrik även om det finns annat som jag tycker borde höra till eller som har 

koppling till de utvalda krigen som ligger utanför dessa. Detta för att jag på ett klart och 

tydligt sätt ska kunna avgränsa mitt material och förklara vilka delar jag har tittat på. 

Jag har försökt att välja krig som inte ligger för nära varandra i tid. Detta för att jag vill se om 

det finns några uppenbara skillnader i framställningen av de olika krigen. Jag vill veta om 

framställningen av krig som utspelade sig för inte alltför länge sedan skiljer sig från 

framställningen av krig som utspelade sig för många hundra år sedan? Är svaren på mina 

frågor på något sätt tydligare när det när det handlar om ett krig som funnits med i historien 

under många, många år, som Trettioåriga kriget, än med ett krig som fortfarande lever kvar i 

folkets minne, som Andra Världskriget?  

   Vietnamkriget ligger visserligen tidsmässigt nära Andra Världskriget men jag har ändå valt 

att ta med det eftersom jag ville ha med ett krig som utspelades efter 1945. Jag tittade först på 

ännu modernare krig, men trots att läroböckerna alla är tryckta på 2000-talet så hade jag svårt 

att hitta ett krig som var representerat i alla läroböckerna. 

   En annan avgränsning jag gör är att jag väljer att titta endast på elevens lärobok. En mer 

fullständig undersökning hade kunnat inkludera även lärarhandledningar, och 

fördjupningsböcker av olika slag. C-uppsatsens begränsade omfång gör dock att jag inte 

känner att jag haft möjlighet att inkludera även dessa. 
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1.3 Definiering av begrepp 

I denna uppsats innebär begreppet ”lärobok”, som jag ovan varit inne på, endast den 

huvudbok som används i undervisningen. Jag har alltså inte tittat på lärarhandledningar, 

fördjupningsböcker eller andra pedagogiska texter. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som rör läroböcker i allmänhet och historieläroböcker i synnerhet. 

Forskningspresentationen är på inget sätt heltäckande men jag har försökt att få med de 

arbeten som är av vikt för min uppsats. 

   Jag har delvis utgått från den norske historiedidaktikern och professorn Halvdan Eikelands 

studie: En analyse av historiedelen av Aschehougs læreverk i samfunnsfag for 

ungdomstrinnet: «Inblikk» Utvikling av historiebevissthet og narrativ kompetanse
9
. Hans 

arbete bygger på ett analysupplägg för läroböcker i historia som har utvecklats av den tyske 

historiedidaktikern, professor Jörn Rüsen. Analysens nyckelbegrepp är historiemedvetenhet 

och narrativ kompetens. Historiemedvetenheten gäller: förmågan att knyta sammanhang 

mellan tolkningen av dåtiden, upplevelser av och uppfattningar om samhället idag, och 

förmågan att skapa framtidsperspektiv. Den narrativa kompetensen handlar om: förmågan att 

uppleva (oppleve og erfare) dåtiden, förmågan att tolka dåtiden på ett sådant sätt att den får 

betydelse för oss i nuet, och slutligen förmågan att orientera sig i nuet och mot framtiden. 

   Eikeland analyserar Aschehougs læreverk och hans resultat visar bland annat att det görs 

försök att förklara historiska händelser ur olika perspektiv, d.v.s. ur olika aktörers synvinkel, 

men att framställningen blir onyanserad. Eikeland menar att detta beror på att stoffmängden 

måste begränsas. Det görs väldigt få kopplingar i läroboken mellan dåtid och nutid och 

utgångspunkten tas inte på något sätt i elevernas vardag. Eleverna får jobba mycket med olika 

arbetsuppgifter och olika primärkällor, vilket ger dem möjlighet att själva ta ställning till 

historien. Eleverna blir aktiva medskapare av historien. Ett problem, som Eikeland ser det, är 

dock att källorna inte konsekvent och fullständigt källhänvisas. Detta gör det i sin tur svårare 

för eleverna att förstå den historiska processen. Eikeland ställer sig också kritisk till hur stor 

plats arbetsuppgifterna egentligen tar i läroboken. Jag återkommer till Eikelands metod i 

teoridelen av min uppsats. 

   I På spaning efter den goda läroboken
10

 försöker Tom Wikman ta reda på hur texter bör 

utformas för att lärandet hos eleverna ska optimeras. Wikman gör detta genom att tolka 

                                                           
9
 Eikeland (2001) 

10
 Wikman (2004) 
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tidigare forskning utifrån sju olika perspektiv: Lärobokens historia och lärandet, Läroplanen, 

läroboken och elevens lärande, Användningen av läroböcker, Den optimala svårighetsnivån 

på en lärobokstext, Förändring av elevers vardagliga uppfattningar, Texters koherens och 

Val av innehåll. 

   Utifrån de sju perspektiven formulerar han sedan tio principer för en god lärobok. Det bör 

påpekas att Wikmans principer är direkt kopplade till läroböckernas utformning och tar ingen 

hänsyn till hur läraren använder dem. Wikman betonar att ett optimalt lärande är ouppnåeligt, 

däremot kan läroböcker vara bättre eller sämre på att skapa ett effektivt lärande. Jag 

återkommer också till Wikman i mitt teorikapitel. 

   Ett examensarbete som ligger nära min egen undersökning är Freddy Johanssons 

Läroböckers förmåga att främja elevers lärande. En jämförande studie av fyra läroböcker i 

Historia A på gymnasiet.
11

 Syftet är dels att avgöra om de fyra läroböckerna i undersökningen 

”är skrivna på ett sätt som främjar ett så effektivt lärande som möjligt”
12

 och dels att 

undersöka vad eleverna får lära sig om kolonialismens inverkan på den afrikanska 

kontinenten. Johansson bygger sin undersökning på Tom Wikmans tio principer för en god 

lärobok. Johanssons resultat visar att av de undersökta läroböckerna så är Alla tiders historia 

den som uppfyller lägst antal principer och, med liten marginal, så är Perspektiv på historien 

den som uppfyller flest. Johanssons resultat visar bland annat att läroböckerna sällan ger klara 

och tydliga förklaringar till koloniseringen, avkoloniseringen och kolonialismen, att 

läroböckerna är dåliga på att ge eleverna ett gott historiemedvetande som sträcker sig över tre 

tidsdimensioner (dåtid, nutid och framtid) och att de inte heller på ett tillfredställande sätt 

redovisar var primära källor är hämtade. Johansson skriver att detta kan leda till att 

läroböckerna upplevs som sammanfattningar av andra texter och att ett konstruktivt lärande 

därmed försvåras. 

   Eftersom min undersökning rör samma gymnasieläroböcker som Johanssons så ska det blir 

intressant att se om jag får samma resultat. Då vi inte tittar samma delar av läroböckerna så 

kompletterar min undersökning snarare analysen av Alla tiders historia, Perspektiv på 

historien och Epos. Johansson och jag har heller inte utgått från samma grund, där Johansson 

helt bygger på Wikmans tio principer och jag också har utgått från Eikelands metod, men vi 

har ändå tittat på ungefär samma saker i våra uppsatser. 

                                                           
11

 Johansson (2006) 
12

 Ibid., s.2 
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   I Från 50-tal till 80-tal
13

 har Carin Sandqvist tittat närmare på fyra historieläroböckers 

innehåll och form. Genom att titta på språket har hon dragit slutsatser om innehållet. 

Sandqvist var intresserad av att undersöka om det skett en utveckling “från berättelse till 

faktakatalog till bilderbok“, “från människor till strukturer” och “från inlevelse till 

information”.
14

 Dessutom ville hon titta på förekomsten av personer i texterna. Sandqvist drar 

slutsatsen att texterna har blivit mycket kortare och att bilder och bildtexter har fått större 

plats. Däremot anser hon inte att det är rätt att kalla läroböckerna för bilderböcker. I stor 

utsträckning är det den på 50-talet vanliga kursiva texten och läsebokstexterna som har fått 

lämna plats åt bilder och bildtexter. En tydlig minskning, när det gäller personer i texterna, är 

referenserna till militära grupper. Detta beror på att krig och konflikter överhuvudtaget inte är 

lika viktiga i läroböckerna som de tidigare varit. Annars har referenserna till grupper ökat och 

referenserna till enskilda personer minskat. 

   Staffan Selander
15

 har skrivit boken Lärobokskunskap. I den analyserar han bland annat 

pedagogiska texter och har tittat på sammanlagt 43 historieläroböcker från perioden 1841-

1985. Läroböckerna är hämtade från både realskolan, grundskolan och gymnasiet. Selander 

menar att nya läroböcker inte påverkas allt för mycket av de gällande läroplanerna och 

kursplanerna utan att de istället bygger till hög grad på tidigare läroböcker. Precis som 

Sandqvist visar även Selander på att fokuseringen har flyttats från personreferenser till att 

istället fokusera på grupper. Selander menar att detta lett till att läroböckerna har fått 

svårigheter att ange orsaker till händelser. 

   Ett av de avsnitt som Selander har analyserat är Trettioåriga kriget. Han har tittat på två 

olika läroböcker. En från 1925 och en från 1975. Frågan han ställer sig är vilka förklaringar 

läroböckerna ger till att Sverige gick med i kriget. Resultatet visar att båda läroböckerna 

framhåller religiösa motsättningar och de uttalade politiska motiven. Läroboken från 1975 

antyder också ett annat motiv, nämligen svenska erövringar. De viktigaste aktörerna i 

läroboken från 1925, när det gäller Trettioåriga kriget, är: påven, jesuiterna, de katolska 

furstarna, Sigismund och Gustav Adolf. I läroboken från 1975 är de viktigaste aktörerna 

däremot: den tyske kejsaren, Kristian IV och Gustav Adolf.
16

 Visserligen är Selanders 

undersökta läroböcker mycket äldre än mina och jag är inte ute efter att titta på förändringar 

över tid i min uppsats, men jag kan ju ändå ställa mitt resultat mot Selanders och se om det 

skett några märkbara förändringar. 

                                                           
13

 Sandqvist (1995) 
14

 ibid., s.125 
15

 Selander (1988) 
16

 ibid., s.78 



7 
 

   Selander anser inte att avsnitten om den här epoken lär ut speciellt mycket av historien. Han 

frågar sig: 

 

Vilken är relationerna mellan politik och ekonomi? Vilka skillnader och likheter finns det mellan 

Djingis Khans, Gustav II Adolfs och Hitlers expansionspolitik och krigiska företag? Vilken roll 

spelar olika slags farsoter som pesten och digerdöden för samhället? Vilken betydelse har 

teknologiska uppfinningar och befolkningsökning för hur produktionen organiseras, hur handeln 

förändras och hur miljön påverkas?
17

 

 

Selander menar att sensationella händelser görs viktigare än förklaringar och att kapitlen tas 

upp var för sig utan att olika historiska epoker knyts samman och relateras till varandra. 

 

Med detta menar jag inte att årtal, händelser och platser skulle vara oväsentliga. All form av 

jämförande analys eller resonemang förutsätter vissa grundkunskaper. Det vore naturligtvis 

förödande om eleverna trodde att Karl XII dog 1938, att Sveriges stormakt omfattade Ryssland 

och Turkiet eller att det var Per Albin Hansson som förlorade Östersjöväldet. All form av 

övergripande kunskap förutsätter kunskap om olika delar, men vad jag vill hävda, är att en 

meningsfull kunskap om delarna också inbegriper en översiktlig kunskap. De är i själva verket 

nära förknippade med varandra, och kan endast utvecklas i relation till varandra.
18

 

 

Avgränsningen av tid och rum ser Selander som en problematisk fråga. Historieläroböckerna 

har en linjär tidsuppfattning som leder till avgränsningen av olika epoker, där dessa epoker 

ofta behandlas utifrån ett fåtal centrala händelser och personer. Tidigare läromedelsförfattare 

lade större vikt vid den berättande historien och mindre vikt vid förklaringar. Senare tids 

läromedelsförfattare har i sin tur oerhört många fler teman att ta upp. Berättandet får fått 

lämna plats åt bilder, som istället för de långa berättelserna ska ge närhet. Detta har dock inte 

betytt att mer utrymme har lämnats åt djupare förklaringar eller åt översiktliga jämförelser. 

Detta leder då i sin tur till att elevernas kunskapssyn blir ”den linjära tidens, händelsernas och 

de centrala gestalternas historia”.
19

 Selander skriver att detta ställer stora krav på läraren om 

”en meningsfull helhet ska växa fram ur myllret av detaljer”.
20

  

   Selander uppskattar den berättande historieskrivningen som återfinns i de tidiga 

läroböckerna av Odhner och Grimberg, men poängterar att han däremot inte delar de 

                                                           
17

 Selander (1988) s.84f 
18

 ibid., s.85 
19

 ibid., s.122f 
20

 ibid., s.123 
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värderingar som dessa författare hade. Dagens historieläroböcker anser han vara mycket mer 

pedagogiska ”men ack så tråkiga”.
21

 

 

Det är inte längre något äventyr att läsa historia, snarare en ständigt upprepande akt av 

faktapluggande - eleverna ska tillägna sig det nutida, samlade vetandet, inte historia som 

”undersökning”, vilket är historiebegreppets ursprungliga innebörd.
22

 

 

Selander tycker istället att tonvikten borde läggas på sammanhang, jämförelser och 

förklaringar. Därmed kunde en mängd ”plottrigheter” lyftas bort från läroböckerna och istället 

placeras i olika slags fördjupningsmaterial. 

   Ytterligare ett examensarbete med koppling till min uppsats är Niklas Svenssons och Marc 

Thelanderssons Den onde, den gode, den osynlige. En läroboksanalys om synen på kalla 

krigets aktörer i historieläroböcker för gymnasiet från 1960-talet till idag.
23

 Författarna har 

tittat på hur aktörerna under kalla kriget framställts, och framställs, i historieläroböcker för 

gymnasiet från 1960-talet och fram till idag. De frågar sig hur stor plats som ges åt de olika 

aktörerna och vilka som ses som, helt enligt uppsatsens titel, de onda, de goda och de 

osynliga. Resultatet visar att Sovjetunionen över lag har setts som den onde. I alla fall fram 

till att Sovjet förvandlades till Ryssland, då synen blir mer objektiv. Den goda sidan är inte 

lika lätt att urskilja, men i den mån det går så handlar det uteslutande om USA i rollen som 

den goda. Uppsatsen visar också att historieläroböckerna är mer partiska än vad de, enligt 

Svensson och Thelandersson, borde vara. Läroböckerna tar i vissa fall ställning åt eleverna, de 

uppmuntrar inte till diskussion utan framställer snarare konflikten som svart-vit. 

Läroböckerna bortser därmed från uppgiften att låta eleverna på egen hand ta ställning till vad 

som är gott och ont. Om detta skriver Svensson och Thelandersson att den viktigaste 

uppgiften som skolan har är att hjälpa dess elever att reflektera över vem och vad som är ont 

och gott, rätt och fel, både då och nu. En bra lärobok bör därför inte bara visa en sida av en 

konflikt utan bör snarare låta eleverna själva ta ställning till vad som är moraliskt korrekt. Den 

goda läroboken bör alltså ”inbjuda till moralisk reflektion utan att ta definitiva 

ställningstaganden”.24 

 

 

                                                           
21

 Selander (1988) s.126 
22

 ibid. 
23

 Svensson och Thelandersson (2007)  
24

 ibid., s.42 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Jag har alltså utgått från både Halvdan Eikelands
25

 metoddel och Tom Wikmans
26

 tio principer 

för en god lärobok i min uppsats. Eftersom författarnas metoddel respektive tio principer är 

ganska omfattande så har jag valt ut de delar som jag anser bäst lämpade för min uppsats. 

 

2.1 Strukturell uppbyggnad och elevaktivitet 

Enligt Wikmans
27

 struktureringsprincip så kan en väl strukturerad text underlätta den 

komprimering av texten som är nödvändig för att eleverna ska kunna ta till sig hela 

läroböcker. Dessutom hjälper en strukturerad text till att hålla elevens aktivitet vid liv. Det är 

bra om innehållet presenteras så att de olika delarna binds samman till helheter och där 

sambanden däremellan tydligt visas. Wikman beskriver processen som ett pusselbygge: 

 

När vi startar ett pusselbygge underlättas arbetet om vi får se hela bilden innan vi börjar bygga. 

Även om vi inte vet hur de enskilda bitarna skall sammanfogas ger kännedomen om helhetsbilden 

oss en inriktning för våra ansträngningar.
28

 

 

Texter med en alltför tydlig strukturering eller med instuderingsfrågor kan bli för lätta för 

vissa elever. Läsningen blir mekanisk istället för utmanande och reflekterande. Dåligt 

strukturerade texter kan tvärtom leda till att nybörjare kan få svårt att se helheten, svårt att få 

en uppfattning om texten och att hålla igång elevernas aktivitet. 

   Att börja ett nytt kapitel med några inledande frågor, enligt problematiseringsprincipen, 

som förklarar avsikten med resten av kapitlet kan gynna elevernas lärande. Inledande frågor 

kan hjälpa till att aktivera de förkunskaper som eleverna har på området. En inledande 

problematisering kan också leda till att eleverna riktar in sig på att analysera textens budskap. 

Det gäller alltså att ge möjlighet till att utveckla en ytinriktad läsning till en mer aktiv analys 

av författarens och textens budskap. Wikman visar ett exempel ur en lärobok av Odhner-

Westman från 1911: 

 

Vi läsa fäderneslandets historia för att få veta hur de människor, som före oss bodde här i landet, 

hade det och vad de uträttade. 

   Många stora ting ha skett här i Sverige före vår tid. Vi behöva endast se oss omkring i vårt land, 

så måste vi fråga oss: när odlade man upp alla dessa åkrar, som nu bära oss skördar överallt i 

                                                           
25

 Eikeland (2001) 
26

 Wikman (2004) 
27

 ibid. 
28

 ibid., s.155 
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landet, och i vilka delar av riket började odlaren först sitt arbete? När byggde man städerna, och 

varför ha människorna flyttat samman för att bo så hopträngda i dem? När byggdes våra kyrkor? 

Varför har man dragit fram kanaler och byggt järnvägar?
29

 

 

Om svaren på frågorna är alltför lätta att identifiera i texten så kan lärandet lätt bli teknifierat, 

vilket betyder att eleverna endast söker svar på dessa frågor och inte lägger någon energi på 

att fördjupa sig i det övriga innehållet. Om innehållet istället problematiseras och olika 

synpunkter på samma tema förs fram så kan läsandet aktiveras. En annan fördel med de 

inledande frågorna är att det kan vara svårt för elever som har dålig kunskap på området att 

själva ställa bra frågor.  

   Karaktären av ”arbetsbok” är enligt Eikeland
30

 ett krav eftersom en lärobok som bara ger en 

historisk framställning och som uppmuntrar till passivt refererande av kunskap, tar inte vara 

på den aktiva och produktiva sidan av historiemedvetenheten. Istället borde det fokuseras på 

möjligheterna att utveckla elevernas förmåga att argumentera, elevernas kritiska förmåga och 

förmågan att dra självständiga slutsatser. Därför bör läroboken bland annat innehålla 

arbetsuppgifter som knyts till motstridiga framställningar och källor. 

   Både Eikeland och Wikman lyfter alltså fram vikten av arbetsuppgifter, även om Wikman 

också ser problem med för lätta frågor som inte leder till något djupare lärande. Båda är 

överens om vikten av att aktivera eleverna. 

   Wikman skriver att människan har ett grundläggande behov av att utveckla sammanhang. 

Texter som hjälper eleverna med detta gynnar deras lärande. Ett sätt att göra detta på är att 

komplettera texterna med dimensionen röst. En sådan text närmar sig talspråket och har 

berättelsens form. Elever kommer lättare ihåg information som presenteras på ett konkret och 

personligt sätt. Abstrakt och vetenskaplig information gynnar däremot inte lärandet. Wikman 

tar här upp fördelarna med att använda sig av primära källor. ”Uppgifter som engagerar 

eleven att lösa problem med nära anknytning till den egna livsvärlden har ansetts öka intresset 

och därmed hålla elevens aktivitet vid liv.”
31
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2.2 Öppna och slutna framställningar 

Jag tittar också på om lärobokstexterna kan ses som slutna eller öppna. En sluten text anger 

inte några kompletterande texter utan ses som identisk med själva kursen. Motsatsen, den 

öppna texten, innebär därmed att andra texter framhålls som komplement till lärobokstexten.
32

 

 

2.3 Flera olika perspektiv 

Eikeland
33

 skriver att behovet av att presentera historien ur flera perspektiv är störst när det 

gäller presentationen av olika historiska konflikter. Om flera perspektiv visas fram så kan det 

hjälpa till att förhindra synen på historien som en ren faktabeskrivning. De flera perspektiven 

kan också bidra till utvecklingen av elevernas historiemedvetande eftersom det inte ger dem 

något annat val än att själva ta ställning till den historiska händelsen. Att använda flera 

perspektiv i en historisk framställning innebär att den historiska händelsen förklaras utifrån 

flera historiska aktörers ögon. Det kan t.ex. handla om aktörer som representerar olika sociala 

positioner och intressen. Allra tydligast, tycker alltså Eikeland, att detta behov kommer fram 

framställningen av historiska konflikter. Det är då väldigt viktigt att belysa bland annat de 

motstridande parternas bakgrund, handlingsmönster och normativa orientering. När det gäller 

läroboken är kravet på flera perspektiv viktig men svår att göra verklighet av, bland annat på 

grund av lärobokens begränsade utrymme. Även ur en ämnesdidaktisk vinkel bör olika 

ståndpunkter i t.ex. historiska konflikter bli beskrivna. Målet bör vara att skapa en bakgrund 

till en historisk händelse som är så djupgående som möjligt och som vidare lägger grunden för 

en reflekterande historiemedvetenhet som bygger på elevernas egna självständiga värderingar. 

 

2.4 Nutidsorientering 

Eikeland
34

 tar också upp nutidsorientering som en viktig del av sin metod. Han skriver att 

lärarnas intresse för nutidsorientering först och främst är ett behov av att göra historien 

intressant och levande, och för att skapa förståelse. Om läraren lyckas med det så blir 

historien också något som är viktigt för, och angår eleverna. Knyts dåtid, nutid och framtid 

ihop? Knyts sammanhang mellan historien och elevernas erfarenheter? Ges den historiska 

bakgrunden till nutida förhållanden? Visas det att begrepp som används idag blev till under 

andra förhållanden och kanske då också hade en annan innebörd? 
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2.5 Användningen av primära källor 

Både Wikman
35

 och Eikeland
36

 tar båda upp vikten av att eleverna inte bara får del av en 

bearbetad historia med sekundärkällor, utan att de också får möjlighet att bli medskapare av 

historien med hjälp av primärkällor. Eikeland framhåller både användandet av bilder, kartor, 

statistik och textkällor. Wikman som kallar detta för sin autenticitetsprincip menar att 

omformuleringar av olika primärkällor kan leda till att texten blir abstrakt och svår att förstå. 

Däremot är det inte självklart att primära källor i texterna är till hjälp för elevernas förståelse. 

Det finns risk för att t.ex. citat missuppfattas av elever eftersom de inte har kunskap om de 

historiska sammanhangen. Elevernas brist på förförståelse kan leda till att de inte klarar av, att 

på egen hand, tolka de primära källorna och därmed leder dessa heller inte till någon ökad 

förståelse. Wikman anser dock att fördelarna med primära källor i texterna överväger 

nackdelarna och att de kan leda till en ökad motivation och förståelse hos eleverna. 

   Eikelands
37

 analys visar en bristande konsekvens när det gäller källhänvisning. Han anser att 

en lärobok som arbetar mycket med arbetsuppgifter knutna till primärkällor också borde ge 

utrymme åt källhänvisningar för dessa. En anledning till att detta inte görs, enligt Eikeland, 

kan vara att information om primärkällor kan ”gå över huvudet” på eleverna och att den 

därmed inte gör något för att öka elevernas förståelse. 

 

2.6 Historien som något relativt 

Fakta är inte alltid bestående. Wikman
38

 skriver att det som i läroböckerna vid en tidpunkt ses 

som sanning kan några decennier senare ses som rena missuppfattningar. Det kan därför vara 

av värde att låta eleverna se läroboken som en historisk artefakt, som en sammanfattning av 

vissa generellt accepterade uppfattningar under en viss epok. Eikeland
39

 menar att läroboken 

bör framställa historien som en ”prosess, og unngå statiske historiebilder”
 40

 och att detta görs 

genom att de övergripande perspektiven på historien tydligt framkommer. Eleverna behöver 

också få kunskap om att det finns olika perspektiv att tolka historien utifrån och att dessa 

olika tolkningar inte kan förstås utan att de sätts i perspektiv till vår nutid. Det kan också vara 

motiverat att synliggöra kunskapens relativitet i texterna. Wikman skriver att: 

 

                                                           
35

 Wikman (2004) 
36

 Eikeland (2001) 
37
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40
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Uttryck som: ”Det är troligt att...”, ”Enligt den tolkning som är allmän i dag...”, ”Man vet inte 

säkert...” används sällan. Framställningsformens betydelse accentueras av lärobokens auktoritet 

som tryckt medium. Vi är vana vid att hitta ”sanningen” i texter. [---] För att ge eleven möjligheter 

att reflektera över innehållet kan författaren synliggöras så att hans eller hennes attityd 

framkommer.
41 

 

  

                                                           
41
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3. Metod och material 

Som vid många andra läroboksundersökningar så kommer jag att använda mig av både 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. I detta kapitel presenterar jag dessa metoder lite 

närmare. Jag kommer dessutom att ge en kort presentation av mitt källmaterial. 

 

3.1 Kvantitativ metod 

I undersökningens första steg så kommer jag att ägna mig åt att räkna sidor, ord och bilder 

som jag sedan kommer att presentera i tabeller, för att resultatet ska bli mer översiktligt. 

   Vid första genomgången tittar jag alltså på: 

 

1. Antal sidor i kapitlet och detta antal i förhållande till antal sidor i hela boken 

2. Antal ord i kapitlet (endast löpande text, d.v.s. inte rubriker, bildtexter, tabeller, faktarutor 

eller kursiv text) 

3. Antal bilder 

 

Detta för att se vilken vikt författarna lägger vid dessa fyra krig. Resultaten för denna 

kvantitativa del av min undersökning kommer jag att presentera ihop med den kvalitativa del 

som rör varje krig. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

I ett andra steg så kommer jag att tolka innehållet i de utvalda delarna av läroböckerna. Jag 

börjar med läroböckernas eventuella förord för att se vilka uttalade intentioner författarna har. 

Jag kommer därför att, i den mån det är möjligt, koppla de nedanstående fem frågorna till 

texten i förordet. Detta både för att se vilka uttalade intentioner författarna har men också för 

att se om de lever upp till några av dem redan i förordet. Enligt Wikman
42

så kan en väl 

strukturerad text underlätta för eleverna att ta till sig innehållet i läroboken. Jag kommer 

därför att titta på lärobokens struktur, d.v.s. om lärobokens teman/kapitel föregås av en 

inledning av något slag och om författarna använder sig av inledande frågor som kan hjälpa 

eleverna att aktivera sina förkunskaper och som kan leda till en mer aktiv analys av textens 

budskap
43

. Vidare tittar jag på om det finns förklaringar till svåra ord och begrepp 

någonstans i texten, om det finns faktarutor och om det finns någon tidslinje som sätter in den 

behandlade perioden i historien. Slutligen tittar jag på om det finns en avslutande 

                                                           
42

 Wikman (2004) 
43

 ibid. 



15 
 

sammanfattning och någon slags arbetsuppgifter efter varje tema/kapitel. Eikeland
44

 menar att 

läroböcker bör innehålla arbetsuppgifter som knyts till motstridiga framställningar och källor. 

Detta för att eleverna inte ska uppleva läroboken som ett passivt refererande av kunskap utan 

att de istället själva blir delaktiga så att deras kritiska förmåga, förmåga att argumentera och 

förmåga att dra slutsatser utvecklas. Jag kommer också titta på om författarna använder sig av 

röst, vilket Wikman
45

 menar underlättar för eleverna att ta till sig texten. En text som 

innehåller röst ligger nära talspråket och har en berättande form. 

   Denna del av undersökningen rör också lärobokens möjligheter att aktivera eleverna vilket 

både Wikman
46

 och Eikeland
47

 framhåller som viktigt. En elevaktiv lärobok gör eleverna till 

aktiva skapare av historien istället för att uppmuntra ett passivt refererande av kunskapen. En 

elevaktiv lärobok kan använda sig av arbetsuppgifter som engagerar eleverna, kanske med 

hjälp av primära källor som bilder, statistik och texter. Wikman skriver att ”uppgifter som 

engagerar eleven att lösa problem med nära anknytning till den egna livsvärlden har ansetts 

öka intresset och därmed hålla elevens aktivitet vid liv”
48

. 

   Slutligen tittar jag på om läroboken är öppen, vilket innebär att den framhåller andra texter 

som komplement till lärobokstexten, eller om den är sluten, och inte framhåller några andra 

texter som komplement utan ses som identisk med kursen.
49

. Eftersom de här tre delarna är 

generella för hela läroboken så kommer jag att redogöra för dem innan jag går in på 

redogörelsen för respektive krig. 

   Vid den tredje och sista genomgången tittar jag närmare på innehållet i kapitlen om de olika 

krigen. För att kunna få ett svar på mitt inledande syfte så har jag ställt upp ett antal frågor: 

 

1. Hur många och vilka förklaringar ges till kriget?                                               

2. Vilka aktörer får komma till tals? 

    Att försöka ge flera förklaringar till kriget och att alla sidor får komma till tals är väldigt 

viktigt, enligt Eikeland
50

. Det utvecklar elevernas historiemedvetande eftersom läroboken inte 

ger en ensidig färdig bild av kriget utan tvingar eleverna att själva ta ställning. Han anser att 

målet bör vara att skapa en så djupgående bakgrund till kriget som möjligt, även om detta är 

svårt att göra på grund av det begränsade utrymmet i läroboken.  
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3. Knyts nutid, dåtid och framtid ihop? 

    Att ge den historiska bakgrunden till nutida förhållanden och att på så sätt skapa 

sammanhang mellan historien och elevernas egna erfarenheter kan vara en bra metod för att 

skapa intresse för ämnet
51

. 

4. Får eleverna ta del av primära källor och är dessa källhänvisade? 

    Att använda sig av primära källor som bilder, texter och statistik hjälper eleverna att känna 

sig som aktiva medskapare av historien. Primära källor bör också källhänvisas på ett tydligt 

sätt
52

.  

5. Framställs den historiska kunskapen som relativ? 

    Eftersom historien är en process där en tids sanningar i en annan tid kan uppfattas som rena 

missförstånd så är det viktigt att visa eleverna att kunskapen är relativ. Wikman menar att vi 

är vana vid att hitta ”sanningen” i texter medan uttryck som ”det är troligt att…”, ”enligt den 

tolkning som är allmän idag…” eller ”man vet inte säkert…” lyser med sin frånvaro
53

. 

 

3.3 Material 

Min undersökning grundar sig på sammanlagt sex läroböcker i historia. Tre läroböcker från 

senare delen av grundskolan och tre läroböcker från gymnasiet. Alla de tre läroböckerna från 

gymnasiet används i A-kursen. Anledningen till detta är att A-kursen är den som läses av flest 

elever. De valda läroböckerna är alla i bruk nu på 2000-talet eftersom jag vill titta närmare på 

några av de läroböcker som används nu. 

   Min ursprungliga plan var att även inkludera läroböcker från tidigare delen av grundskolan, 

men eftersom de endast innehåller Trettioåriga kriget, och endast ur svensk synvinkel, och 

eftersom mitt utrymme är begränsat så har valt att plocka bort dessa läroböcker från min 

undersökning. 

 

Från grundskolan har jag använt mig av följande läroböcker: 

• Historien pågår av Robert Sandberg och Marika Hedin. Utgiven av Almqvist & Wiksell. 

Tryckt 2002. Häftad. Behandlar Romarriket - Den nya världen (efter 1989). Totalt 256 sidor. 

• Levande historia 6, 8 och 9 av Kaj Hildingson och Lars Hildingson. Utgiven av Natur och 

Kultur. 2006, 2002 respektive 2003. Häftade. Behandlar: Samlare – jägare – fiskare till En 

supermakt försvinner och Sverige efter 1945. Totalt 432 sidor. 

                                                           
51

 Eikeland (2001) 
52

 ibid. 
53

 Wikman (2004) s. 161 



17 
 

• Punkt SO av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström. Utgiven av Gleerups. Tryckt 

2001. Häftad. Behandlar forntiden till början av 2000-talet. Totalt 360 sidor. 

 

Från gymnasiet har jag valt: 

• Epos av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. Utgiven 

av Almqvist & Wiksell. Tryckt 2003. Häftad. Behandlar forntiden - En ny världsordning 

(efter 1989). Totalt 598 sidor. 

• Alla tiders historia Maxi av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren. Utgiven av 

Gleerups. Tryckt 2007. Inbunden. Behandlar forntiden - Kalla krigets slut (till 1989). Totalt 

580 sidor. 

• Perspektiv på historien A av Hans Nyström och Örjan Nyström. Utgiven av Gleerups. 

Tryckt 2006. Inbunden. Behandlar historien från de första människorna fram till 2000-talet. 

Totalt 472 sidor. 
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4. Resultat – Förord och struktur 

4.1 Förord - Grundskolan 

Något slags förord finns endast i Historien pågår. Rubriken är ”Till eleven” och texten 

använder sig av röst genom att tala direkt till eleven i ”du-form”. 

 

Boken du har framför dig är inte lik någon annan historiebok. Det är en bok som låter dig arbeta 

aktivt med historia – söka och tolka fakta – precis som en historiker gör. 

   Historien pågår förklarar hur historien hänger ihop, och den ger dig de kunskaper du behöver för 

att du själv ska söka vidare utanför bokens pärmar. Till din hjälp finns en stor mängd övningar och 

uppgifter. En del av dem går ut på att förstå och fundera över faktatexten. Andra är mer eller 

mindre kniviga undersökningsuppdrag. 

   Historien pågår låter dig och din lärare välja vad ni tycker är viktigast och vad ni ska fördjupa er 

i. Ni bestämmer själva vilka mål ni vill uppnå.
54

 

 

På några få rader talar författarna om sitt budskap som är att låta eleverna vara aktiva i sitt 

kunskapssökande och att låta dem bli medskapare av historien, precis som historiker arbetar. 

 

4.2 Struktur – Grundskolan 

Varje kapitel i Historien pågår börjar med en bild, en liten inledningstext och en tidslinje som 

visar var i historien det aktuella kapitlet hör hemma. Efter det kommer ett antal primära 

källor, som kan vara texter, bilder, tabeller, diagram eller kartor, och några uppgifter ”Att 

förstå” som låter eleverna svara på frågor om de primära källorna. Här och där i kapitlet dyker 

det upp små färgade cirklar som innehåller frågor som ska få eleverna att fundera över det de 

läser. Ett exempel på en sådan cirkel finns i samband med en karta som visar Europas länder 

efter Trettioåriga kriget, texten lyder ”Vilket är Europas största land idag?”
55

 Svåra ord 

förklaras kort längst ner på den aktuella sidan. I slutet av varje kapitel finns ännu fler frågor 

under rubrikerna ”Att förstå texten”, ”Fundera vidare”, ”Sök fakta”, ”Ta reda på mer” och 

”Arbeta vidare”. Där finns både lättare frågor där svaren finns att hitta direkt i texten och 

svårare uppgifter där eleverna uppmanas att söka sig utanför läroboken för att hitta svaren. 

Läroboken är väldigt elevaktiv. Den tipsar inte konkret om andra filmer eller böcker men den 

uppmanar eleverna att söka kunskap utanför den egna lärobokens pärmar. Jag anser därmed 

att läroboken är indirekt öppen. Läroboken använder sig också i varierande grad av röst. I 

inledningstexten använder man sig av ett fåtal frågor för att väcka intresse hos eleven. Dessa 

frågor får det att kännas som om författarna talar till just mig. En del av de många frågorna 
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och uppgifterna i läroboken innehåller röst i form av ”du”-tilltal, t.ex. ”Vi påstår i texten att 

det fanns en viktig skillnad mellan terrorn i Tyskland och den i Sovjet. Håller du med?”.
56

 

Författarna använder sig också av du-formen i en del bildtexter. Läroboken lägger väldigt stor 

tyngdpunkt vid att aktivera eleverna med hjälp av primära källor och frågor av varierande 

svårighetsgrad. Läroboken saknar sammanfattning och faktarutor. 

   Levande historia 8 inleds med ett uppslag med rubriken ”Så här arbetar du med Levande 

historia 8”. Här tar författarna upp lärobokens struktur med hjälp av text och bilder och 

exemplifierar. De talar här direkt till eleverna och använder sig av ”du-formen”. Vikten av att 

titta på bilderna i läroboken och att även läsa bildtexterna betonas. Läroboken är uppdelad i 

olika teman och varje tema inleds med ”den röda tråden”, en liten ruta som berättar om temat, 

knyter ihop temat med andra teman i boken och pekar ut det som författarna anser vara 

viktigast. I slutet av varje mindre kapitel så finns arbetsuppgifter som delas in i grupperna: 

”minns du?” och ”fundera och analysera”.
57

 Varje tema avslutas i sin tur med ytterligare 

frågor. Levande historia 8 saknar däremot inledande frågor, tidslinje, faktarutor och 

sammanfattningar. Svåra ord förklaras inte heller. Frågorna i slutet av varje kapitel är ett 

försök att skapa elevaktivitet men ett ganska begränsat sådant om man jämför med Historien 

pågår. Läroboken ger inga tips om andra källor till kunskap än den egna läroboken, vilket gör 

den till en sluten text. 

   Slutligen Punkt SO som börjar varje kapitel med en inledning och en bild. Inledningen har 

formen av berättelse och är kopplad till bilden. Inledningen till kapitlet om Andra 

Världskriget lyder: 

 

Skrattande tyska soldater vräker gränsbommen åt sidan. Stridsvagnar rullar in över gränslinjen. 

Med tjutande motorer går störtbombare till angrepp mot polska ställningar. Tyska bombplan fäller 

sin last över städer och byar. Från tre håll strömmar trupper in i Polen. Det är söndagsmorgon den 

1 september 1939. För lite mer än tjugo år sedan slutade ett världskrig. I framtiden kommer det att 

kallas första världskriget. För idag har andra världskriget börjat.
58

 

 

Bilden som hör till den inledande texten är ett svart-vitt foto som visar ”de skrattande tyska 

soldaterna [som] vräker gränsbommen åt sidan”
59

 Svåra ord markeras med en stjärna och 

förklaras längst bak i läroboken. Varje kapitel avslutas med en sidas sammanfattning av 

kapitlet. På sidan finns också en tidslinje som pekar ut viktiga händelser som inträffade i det 
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aktuella kapitlet. Allra sist finns en sida med arbetsuppgifter under rubrikerna ”Besvara” och 

”Upptäck mer”. Punkt SO saknar inledande frågor och faktarutor. Eleverna uppmanas att söka 

svaren på en del av de avslutande frågorna utanför lärobokens pärmar. Det handlar framför 

allt om Internetadresser. Detta gör texten till viss del öppen men försöket till elevaktivitet ser 

jag ändå som ganska begränsat. 

   Historien pågår är den klart mest elevaktiva av de tre grundskoleläroböckerna. Levande 

historia 8 och Punkt SO försöker skapa aktivitet genom arbetsuppgifter av olika slag. Dels 

lättare frågor där svaren finns att hitta i texten och dels med svårare frågor som kräver mer 

tolkande, förståelse och ställningstagande. 

 

4.3 Förord - Gymnasiet 

I samtliga gymnasieläroböcker finns det något slags förord. 

   Förordet i Alla tiders historia Maxi använder sig till viss del av röst men inte med hjälp av 

”duformen”. Författarna börjar med att fråga sig varför man läser historia och svarar att: 

 

[...] historien ger oss bakgrunden till vad som händer idag, hur vi lever och hur vi tänker. Kan man 

vara utan en sådan bakgrund? Ofta sägs att den som inte kan sin historia lever utan minne.
60

 

 

Med hjälp av frågor bygger författarna upp ett intresse. Författarna fortsätter vidare att fråga 

sig om det var bättre förr? Återigen svarar de själva på sin fråga: 

 

Var det bättre förr? Ja, svarar vi nog alla ibland, men historien visar att mycket trots allt blivit 

bättre. Mänskligheten har i många avseenden, främst under de senaste århundradena, drivit igenom 

rejäla förändringar som gjort livet lättare för många. Slaveriet och slavhandeln i dess råaste form 

är borta. Kvinnor och andra förtryckta grupper har fått det avsevärt bättre. De koloniserade folken 

har gjort sig fria. Tekniken har gjort livet bekvämt för många. Bland allt det onda och allt elände i 

historien finns det ändå ljuspunkter som är värda att lyftas fram.
61

 

 

I ett tillägg till denna andra upplaga av Alla tiders historia Maxi får vi också veta att 

läroboken, vars tyngdpunkt ligger på de senaste tvåhundra åren, har utökats med ett antal 

extra sidor. Bland dessa extra sidor finns ett inledande kapitel om källkritik. Andra tillägg 

som gjorts beskriver forskningsdebatten, ger exempel på kontrafaktisk historia och 

historiebruk samt historiska hjälpvetenskaper. Hans Almgren, som skrivit tillägget till 
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förordet konstaterar att: ”Behovet av källkritik har nog aldrig varit så stort som idag när det 

finns enorma mängder av information på miljontals webbplatser.”
62

 

   Författarna till Perspektiv på historien A använder sig inte av någon röst i förordet. De 

skriver bland annat: 

 

Vi försöker ge en fyllig framställning, där både den berättande och analyserande sidan av 

historieskrivningen får utrymme. Inte bara politiska, ekonomiska och sociala faktorer, utan också 

tankemönster och ideologiska föreställningar får medverka till att skapa den helhetsbild av 

samhället och människornas tillvaro som gör det möjligt att tränga in i de olika epokerna.
63

 

 

Efter varje avsnitt i boken kommer författarna att ta upp tips på filmer och romaner som 

anknyter till avsnittets innehåll. De, författarna, är medvetna om att dessa tips inte utgör något 

historiskt material, eftersom de lika mycket speglar den tid de tillkom i, som den tid de 

skildrar, men de ser inte detta som någon nackdel utan ser dem snarare som en tillgång som 

kan leda till diskussioner om ”hur tidsbundna och föränderliga våra föreställningar och 

historien är”
64

 Författarna menar att skönlitterära filmer och böcker hjälper oss att inse att 

historien i grund och botten handlar om människor som under givna omständigheter försöker 

forma sina liv, precis som vi själva”.
65

  

   Författarna till Epos inleder med att koppla historieundervisningen till läroplanen och frågar 

sig hur läroböckerna bör vara utformade för att leva upp till läroplanens mål. Svaret på frågan 

är kort: ”Epos är vårt svar”
66

. Efter detta uttalande så fortsätter författarna med: 

 

Vi har valt att skriva berättande och konkret och att undvika att ta in fakta utan att sätta in dem i ett 

tydligt sammanhang. Detta tar plats och boken blir tjock men samtidigt ökar det förståelsen. Vi 

använder berättandet för att föra fram det vi tycker är viktigt. Vi skriver mindre om krig och 

kungar och mer om hur människor levde och tänkte, om kvinnor, barn och ungdomar, 

grundläggande mer varaktiga strukturer samt makten över de begränsade resurserna. Vi har försökt 

att undvika sådant som vi inte har haft möjlighet att förklara ordentligt och göra begripligt, såsom 

en del politiska händelser, konsthistoriska epoker eller tidiga utomeuropeiska kulturer och 

sammanhang.
67

 

 

Inte heller denna lärobok talar direkt till eleverna i sitt förord. 
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4.4 Struktur – gymnasiet 

Alla tiders historia Maxi är indelad i olika kronologiska teman. Varje tema börjar med en bild 

och en inledande text. Bilden kan vara en tavla eller ett fotografi som på något sätt beskriver 

perioden inom temat. Texten i sin tur beskriver ytterligare perioden och är kopplad till bilden. 

I övrigt finns varken inledande frågor, någon förklaring av svåra ord eller begrepp, 

sammanfattning av kapitlet, tidslinje, arbetsuppgifter eller röst. Läroboken skapar ingen som 

helst elevaktivitet och den är helt klart en sluten text. 

   Perspektiv på historien A börjar också varje tema med en inledande text som är kopplad till 

en bild. Det finns ett antal större faktarutor i läroboken som närmare förklarar sådant som 

författarna anser viktigt att lyfta fram. I slutet av varje kapitel finns några arbetsuppgifter 

under namnet ”frågor”. Det finns också ett antal tips på böcker och filmer. Det kan handla om 

böcker eller filmer som nämnt tidigare i texten eller sådana som författarna anser värda att 

läsa/titta på i anslutningen till ett lästa avsnittet. Avslutningsvis finns ett uppslag med en 

tidslinje som pekar ut viktiga händelser i temat och en sammanfattning av temat. Däremot 

saknas det även här inledande frågor, förklaringar till svårare ord och begrepp och röst. De 

avslutande frågorna är ett försök till elevaktivitet och bok- och filmtipsen gör att texten får 

betraktas som öppen. 

   Varje tema i Epos inleds med en bild, en tavla eller ett fotografi, som beskriver perioden. 

Efter det kommer en inledande text. Inte heller här använder sig författarna av några 

inledande frågor. Eftersom varje tema omfattar många sidor så inleds även varje mindre 

kapitel med en kort inledning. Varje mindre kapitel avslutas också med en kort 

sammanfattning. Läroboken innehåller också blåfärgade faktarutor som närmare förklarar, i 

författarnas ögon, viktiga händelser, personer och fenomen. Det finns dock varken tidslinje, 

arbetsuppgifter, förklaringar av svåra ord och begrepp eller röst. Läroboken är en sluten text 

som inte uppmuntrar till någon elevaktivitet. 

 

4.5 Sammanfattning - Förord och struktur 

Bland grundskoleläroböckerna är det endast Historien pågår som innehåller ett förord. 

Författarna använder sig av röst och framhåller vikten av att låta eleverna arbeta aktivt med 

arbetsuppgifter för att de själva ska kunna bli medskapare av historien. De uppmuntrar också 

eleverna att söka vidare information utanför läroboken. 

   Samtliga gymnasieläroböcker innehållet förord. Ingen av dem använder sig av ”du”-tilltal. 

Däremot använder sig Alla tiders historia Maxi av indirekt röst genom att ställa frågor och på 

så sätt skapa intresse. Vidare tar författarna till denna lärobok upp de nyligen tillagda sidorna i 
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läroboken som fokuserar på källkritik. Författarna till Perspektiv på historien A berättar att de 

i sin lärobok tipsar om romaner och filmer som anknyter till texten i de olika kapitlen. Detta 

trots att de är medvetna om att skönlitterärt material inte utgör något historiskt material. De 

sägs lika mycket spegla den tid de tillkom i, som den tid de skildrar. Jag frågar mig om de inte 

borde säga det samma om sin egen lärobok och visa att ingen kunskap är för alltid given. 

Författarna till Epos vill undvika att använda sig av fakta som de inte kan sätta in i ett tydligt 

sammanhang. Ingen av läroböckerna tar upp den historiska kunskapens relativitet eller vikten 

av att knyta ihop dåtid, nutid och framtid. 

   När det gäller läroböckernas struktur så innehåller alla grundskoleläroböckerna någon slags 

inledande text. De använder sig också av arbetsuppgifter, både i form av faktasökande frågor 

och mer värderande, tolkande uppgifter. Inledande frågor är det bara Historien pågår som 

använder sig av. Svåra ord förklaras i Historien pågår och Punkt SO. Historien pågår och 

Levande historia 8 använder sig också av röst i varierande grad. 

   Bland gymnasieläroböckerna så är det sämst ställt i Alla tiders historia Maxi. Författarna 

använder sig endast av en inledande text i varje tema. Epos i sin tur använder sig både av 

inledning, sammanfattning och faktarutor. Sist Perspektiv på historien som använder sig av 

både inledande text, faktarutor, arbetsuppgifter, tidslinje och sammanfattning. Ingen av 

gymnasieläroböckerna förklarar svåra ord. De använder sig inte heller av röst. 

   Den klart mest elevaktiva läroboken är Historien pågår som genom hela kapitlen jobbar 

med att göra eleverna delaktiga. Vanligast är att läroboken avslutar varje kapitel med frågor 

och arbetsuppgifter och detta får väl ses som ett försök att skapa elevaktivitet. Försöket i sig 

är dock inte så aktivt. Två av de tre gymnasieläroböckerna innehåller inga försök till 

elevaktivitet alls medan alla grundskoleläroböckerna i alla fall gör något för att skapa 

elevaktivitet. 

   Två av gymnasieböckerna och en av grundskoleböckerna är helt slutna och visar inte att 

kompletterande kunskap kan sökas utanför den egna läroboken. De övriga två 

grundskoleböckerna och gymnasieboken tipsar på ett eller annat sätt om annan kunskap än 

den i läroboken och får därför ses som öppna. Punkt SO är den lärobok som jag ser som mest 

öppen eftersom den tipsar om andra källor i en del av arbetsuppgifterna. De övriga två tipsar 

hellre om skönlitterära böcker och filmer än andra facklitterära källor. 
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5. Resultat – Trettioåriga kriget 

5.1 Grundskolan 

Lärobok Totalt antal sidor i 

läroboken 

Antal sidor i 

avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Historien pågår (2002) 288 2 0,7 338 2 

Levande historia 6 (2006) 432 6 1,4 1214 2 

Punkt SO (2001) 360 < 1 < 0,3 233 1 

Tabell 1 visar vilket utrymme Trettioåriga kriget får i grundskoleläroböckerna. 

 

I läroböckerna för grundskolans senare del så får Trettioåriga kriget inte speciellt stort 

utrymme i Historien pågår och Punkt SO. 1-2 sidor och 338 respektive 233 ord. I Levande 

historia 6 får kriget mer utrymme än i de båda förra läroböckerna tillsammans. Här ägnas hela 

sex sidor och 1214 ord åt Trettioåriga kriget. Läroböckerna använder sig av 1-4 bilder i 

avsnittet. 

   Historien pågår skriver att en av de främsta förklaringarna till kriget var reformationen som 

ägde rum 100 år tidigare. Religionen ses som en orsak och maktkampen mellan de tyska 

furstarna och senare också mellan Europas länder som en annan. Läroboken ger alltså två 

förklaringar till kriget. I Levande historia 6 står det att kriget hade många orsaker och att en 

av dem var konflikten mellan protestanter och katoliker. Det är den enda förklaringen som ges 

i kapitlet om Trettioåriga kriget men i nästföljande kapitel som heter ”Kamp om makten” tas 

ytterligare förklaringar till kriget upp. Här står att även kampen om makten var en orsak till 

kriget. Det står också att kampen om makten kanske var av större betydelse än religionen. 

Texten om Trettioåriga kriget är alltså uppdelat på två kapitel, varav det ena handlar om det 

religiösa perspektivet och det andra om kampen om makten. Slutligen Punkt SO som börjar 

med att tala om att ”Länge sa man att det trettioåriga kriget var ett religionskrig”
68

. 

Författarna fortsätter sen med att konstatera att det ändå stod helt klart att religionen inte var 

den enda orsaken till kriget. Den andra förklaringen sägs vara kampen mellan Ludvig XIII 

och Habsburg och den var, enligt författarna mycket viktigare än religionsfrågan. 

   I Historien pågår handlar texten mest om tiden efter kriget. När det gäller aktörerna under 

själva kriget så finns det ingen som står ut. Ingen aktör kommer riktigt till tals, allt nämns 

väldigt kortfattat. Det handlar om protestanter, katoliker, furstar, tyske kejsaren, Sverige, 

Frankrike och Tyskland. Anmärkningsvärt är dock att texten inleds med ett stycke om 

England som avslutas med konstaterandet att ”England var nästan det enda land som inte 
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drogs in i det första stora Europakriget”
69

. Den aktör som kommer överlägset mest till tals i 

Levande historia 6 är Sverige. Allra mest i form av Gustav II Adolf. Hela texten om 

Trettioåriga kriget i läroboken har ett svenskt perspektiv. Avslutningsvis Punkt SO som ser 

kriget genom några individer. Först och främst katoliken Ferdinand av Habsburg, men också 

Ludvig XIII och Gustav II Adolf. 

   I Historien pågår finns det en koppling mellan dåtid och nutid när det handlar om hur den 

europeiska kartan såg ut efter Trettioåriga krigets slut. 

 

Kartan på nästa sida visar Europa på 1720-talet. Det är drygt 200 år efter den förra kartan vi 

visade. Under mellantiden hade ett system av stora och medelstora länder utvecklats. Kartan 

påminner ganska mycket om det moderna Europa. Det är i första hand dagens Tyskland och Italien 

som ännu inte blivit enade länder.
70

 

 

Texten fortsätter sen med att tala om att nästa ommöblering av Europas karta inte skulle ske 

förrän efter första världskriget. Dessutom finns en liten cirkel vid kartan som ställer frågan 

”vilket är Europas största land idag?”
71

 I Levande historia 6 finns också en tydlig koppling 

mellan dåtid och nutid: 

 

Order, skrivna eller muntliga, måste föras fram med ridande budbärare till cheferna för de olika 

avdelningarna. Det fanns ju inga mobiltelefoner! Det hände ofta att budbäraren blev skjuten eller 

red vilse. Blev det regn, dimma eller mörker kunde ingen överblicka vad som hände. Fältherrarna 

deltog ofta själva i slaget. Dagens befälhavare leder kriget från bombsäkra, underjordiska 

centraler, många mil från striderna. På bildskärmar kan stridsledaren följa var bomberna slår ner.
72

 

 

Det finns också dels en arbetsuppgift som anknyter till detta ”Bilder från vår tids krig är 

fotografier och film. Jämför med målningen [målningen föreställer slaget vid Lützen]. Vilka 

skillnader finner du?”
73

 och dels en bild från ett nutida krig med bildtexten: 

 

Vår tids stridsledare sitter säkra i sina skyddsrum. Men det behövs fortfarande soldater som strider 

på marken. De har radiokontakt med stridsledningen och en tekniskt utrustning som 1600-talets 

krigare inte kunde drömma om. Men soldaterna på marken måste fortfarande vara beredda på att 

såras och dödas.
74
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En svagare koppling finns också i Punkt SO där det står att ”Det trettioåriga kriget är ett av de 

mest omfattande krigen i Europas historia”
75

 

   Historien pågår har en primärkälla i kapitlet om Trettioåriga kriget. Det är en serie 

svart/vita bilder. Bildtexten lyder: ”Under Trettioåriga kriget översvämmades Europa av 

krigspropaganda. De här bilderna är från en bok med titeln 'Tysklands klagosång'. Vad kan 

syftet ha varit med att visa sådana bilder?”
76

 Vi får alltså veta var bilderna är hämtade och att 

de gjordes i propagandasyfta. I Levande historia 6 finns fyra primärkällor, tre målningar i färg 

och ett fotografi också i färg. Om den fösta målningen står det: 

 

En ensam soldat vaktar en port. Han bär inte uniform och därför kan vi inte se vem han kämpar 

för. Uniformer blev vanliga först mot slutet av 1600-talet. 

   Konstnär är holländaren Carel Fabritius. Han ger oss en ögonblicksbild av krigarens vardag.
77

 

 

Målning nummer två visar slaget vid Lützen den 6 november 1632. Vi får veta att konstnären 

heter Carl Wahlbom och att tavlan är gjord 1855. Vi får alltså veta vilka konstnärerna är och 

kan därför hitta målningarna om vi skulle vilja ha mer information. Den tredje målningen 

visar tyska soldater som övar på att ladda sina gevär. Denna målning är inte källhänvisad. Den 

sista primärkällan är ett fotografi som jag redan har skrivit om ovan. En nutida soldat i strid. 

Inte heller här finns någon källhänvisning. Slutligen finns det en primärkälla i Punkt SO. En 

svart/vit teckning som visar massavrättningar under Trettioåriga kriget. Det finns ingen 

källhänvisning. 

   Varken Historien pågår eller Levande historia 6 visar att kunskapen i texten är relativ. I 

Punkt SO finns dock en mening som visar att kunskap inte är bestående: ”Länge sa man att 

det trettioåriga kriget var ett religionskrig
78

 Det är alltså inte säkert att det man vid ett tillfälle 

ser som sanning, alltid kommer att vara sanning. Jag tycker dock inte att det är ett tydligt och 

uttalat exempel på att kunskapen är relativ. Det förklaras ju inte närmare vad författarna 

menar med citatet. 

 

 

 

 

                                                           
75

 Nilsson m.fl. (2001) s.129 
76

 Hedin och Sandberg (2002) s.72 
77

 Hildingsson m.fl. (2006) s.17 
78

 Nilsson m.fl. (2001) s.129 



27 
 

5.2 Gymnasiet 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Alla tiders historia Maxi (2007) 580 3 0,5 490 3 

Perspektiv på historia A (2001) 472 2 0,4 1009 1 

Epos (2003) 598 1 0,1 213 2 

Tabell 2 visar vilket utrymme Trettioåriga kriget får i gymnasieläroböckerna. 

 

Inte heller i gymnasieläroböckerna ges Trettioåriga kriget något större utrymme. Allra minst 

plats får kriget i Epos. Epos är den till sidantalet största läroboken men endast en av de 

sammanlagt 598 sidorna ägnas åt Trettioåriga kriget, och där endast 213 ord. Perspektiv på 

historien A och Alla tiders historia Maxi ägnar inte större procentuell del av läroboken på 

Trettioåriga kriget än Epos, men lägger däremot dubbelt så många ord (490 respektive 1009) 

på kriget. Antalet bilder varierar inte speciellt mycket (1-3). 

   Alla tiders historia Maxi radar upp tre förklaringar till att Trettioåriga kriget startade: 

 

• Ett religionskrig mellan katoliker och protestanter: Skulle lutherdomen pressas tillbaka 

och reformationen gå om intet? 

• Ett krig om den politiska makten i det tysk-romerska riket: Skulle kejsaren eller furstarna 

ha makten? 

• Ett krig om makten i hela Europa, där flera europeiska stater blandade sig i kriget. Vilken 

europeisk stat skulle få mer makt i Europa: Danmark, England, Sverige, Nederländerna, 

Spanien eller Frankrike?
79

 

 

I Perspektiv på historien A ges inga lika tydligt uppradade förklaringar till kriget. Däremot 

står det att ”Ur en synpunkt var alltså det trettioåriga kriget ett religionskrig mellan katoliker 

och protestanter. Men de religiösa motsättningarna var sammankopplade med de politiska”.
80

 

Läroboken ger alltså två förklaringar till kriget: religiösa och politiska. 

   I Epos får vi direkt veta att religionen var den stora stridsfrågan i Tyskland under 1500-talet 

men att denna var nära sammankopplad med politiken. Vi får också veta att Trettioåriga kriget 

var ”ett led i en mycket längre konflikt med de habsburgska länderna och Frankrike som 

huvudmotståndare.”
81

 

   Ingen speciell aktör kommer till tals i Alla tiders historia Maxi. Det finns ingen tydlig tråd 

att följa, dock nämns både länder (Tyskland, Danmark, England, Sverige, Nederländerna, 

                                                           
79

 Almgren m.fl. (2007) s.171 
80

 Nyström och Nyström (2001) s.104 
81

 Sandberg m.fl. (2003) s.158 



28 
 

Spanien och Frankrike), grupper (protestanter, katoliker, soldater, fältherrar) och individer 

(tysk-romerske kejsaren, den katolske härföraren Albrecht von Wallenstein, borgmästaren i 

Allenbach). Den tydligaste aktören i Perspektiv på historien A är den Österrikes kejsare 

Ferdinand II, som både nämns vid namn och som ”kejsaren”. Han är nyckelpersonen i kriget. 

I Epos, som är den av läroböckerna som ägnar minst antal ord åt Trettioåriga kriget, så 

upplever jag inte att det finns någon aktör. Den enda mening som tyder på agerande är: 

”Konflikten kallas Trettioåriga kriget, men egentligen var den ett led i en mycket längre 

konflikt med de habsburgska länderna och Frankrike som huvudmotståndare”
82

 

   I Alla tiders historia Maxi finns en koppling mellan dåtid och nutid som talar om att stora 

delar av södra Tyskland har varit katolska ändå sedan tiden för Trettioåriga kriget. Likaså är 

stora delar av norra Tyskland fortfarande lutherska. Epos har också en koppling mellan dåtid 

och nutid. Här lyfts det faktum fram, att det system av stater som fastställdes i freden efter 

Trettioåriga kriget skulle komma att finns kvar i 200 år ”och delvis än idag”
83

 I Perspektiv på 

historien A finns inga kopplingar mellan dåtid och nutid. 

   Primärkällorna i Alla tiders historia Maxi består av tre bilder och ett citat. Den första bilden 

är en teckning i färg som visar hur det såg ut i Prag när kriget bröt ut. Källhänvisning saknas. 

Bild nummer två är en svart/vit teckning som visar hur illa civilbefolkningen behandlades 

under kriget. Bildtexten lyder: “Krigets fasor drabbade även civilbefolkningen under 

trettioåriga kriget“.
84

 Inte heller denna bildtext berättar något om bilden. Den tredje och sista 

bilden är en målning i färg, bildtexten berättar: 

 

En postiljon, 'fredsryttare', sprider nyheten om Westfaliska freden. För att informera om att kriget 

var slut sändes fredsryttare ut i alla väderstreck från Osnabrück och Münster. Fredsbudskapet 

framgår på bilden av att svärd smides om till plogbillar.
85

 

 

Här får vi alltså en lite utförligare förklaring till bildens motiv men det finns inte heller här 

någon information om vem som konstnären är eller var den är hämtad. 

   Texten innehåller också ett citat som sägs vara en dagboksanteckning skriven av en 

borgmästare i den tyska staden Allensbach. Borgmästaren har inget namn, det finns inget 

datum eller årtal och det finns ingen hänvisning till varifrån citatet är hämtat. 

                                                           
82

 Sandberg m.fl. (2003) s.158 
83

 ibid., s.158 
84

 Almgren m.fl (2007) s.171 
85

 ibid., s.172 



29 
 

   Den enda primärkällan i Perspektiv på historien A är en målning som fyller en hel sida och 

ligger som bakgrund till ett textavsnitt med överskriften "Krigets nya ansikte”. Målningen är i 

färg och består till större delen av himmel och denna del är fylld av text. Bildtexten lyder: 

 

Peeter Snayers målning av en attack mot en förrådskolonn från c:a 1640 ger en livfull bild av 

trettioåriga krigets brutala verklighet. Arméerna var i praktiken hela små samhällen på marsch, 

med mängder av civila som på olika sätt var sysselsatta med truppernas försörjning.
86

 

 

Vi får veta både konstnärens namn och när tavlan är målad. 

   I Epos finns två bilder. Den första är en svart/vit teckning med bildtexten: “Knektar 

plundrar en by och för bort en del av byborna som fångar. Det finns gott om samtida bilder 

som visar Trettioåriga krigets grymhet, som denna av Jacques Callot“
87

. Vi får alltså veta att 

bilden är “samtida” och att den är gjord av Jacques Callot men vi får inte veta var den är 

hämtad. Bildtexten till den sista bilden lyder: “Trettioåriga kriget var också ett 

propagandakrig. Här är en katolsk bild av knektarna i den svenska armén (lappar, livländare 

och skottar)”
88

. Inte här finns heller någon källhänvisning. 

   Jag upplever inte kunskapen som relativ i någon av läroböckerna. 

 

5.3 Sammanfattning 

Trettioåriga kriget får inte speciellt mycket utrymme i varken grundskoleböckerna eller 

gymnasieläroböckerna (1-3 sidor och 213-490 ord). Den lärobok som sticker ut är Levande 

historia 6 som ägnar 6 sidor och 1214 ord åt Trettioåriga kriget. 

   När det gäller förklaringarna till kriget så är alla sex läroböckerna överens om att det 

handlade om 1) religion och 2) politik (kampen om makten). I fråga om aktörerna så skiljer 

det sig lite mer. I Historien pågår finns inga tydliga aktörer alls. I Levande historia 6 och 

Punkt SO däremot fokuserar på individer, den första genom Gustav II Adolfs svenska ögon 

och andra främst genom Ferdinand av Habsburg, men också genom Ludvig XIII och Gustav 

II Adolfs ögon. I gymnasieläroböckerna ser det likadant ut, varken Alla tiders historia Maxi 

eller Epos har någon tydlig aktör och i Perspektiv på historien A är individen Ferdinand II den 

största aktören. I fyra av de sex läroböckerna finns det kopplingar mellan dåtid och nutid. En i 

varje lärobok. Punkt SO och Perspektiv på historien A har inga kopplingar alls. Primärkällor 

används i alla läroböckerna. Det handlar om bilder, kartor och citat. Källhänvisning finns 
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varken till bilderna eller till citaten. Kunskapen framstår inte i någon av läroböckerna som 

relativ. 
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6. Resultat - Napoleonkrigen 

6.1 Grundskolan 

Lärobok Totalt antal sidor i 

läroboken 

Antal sidor i 

avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Historien pågår (2002) 288 < 1 < 0,3 91 - 

Levande historia 8 (2002) 432 2 0,5 581 2 

Punkt SO (2001) 360 3 0,8 739 4 

Tabell 3 visar vilket utrymme Napoleonkrigen får i grundskoleläroböckerna. 

 

Napoleonkrigen ges 1-3 sidor i läroböckerna från grundskolan. När det gäller antal ord så syns 

en stor skillnad mellan Levande historia 8 och Punkt SO å ena sidan (581 respektive 739 ord) 

och Historien pågår å andra sidan (91 ord). När det gäller bilderna så är det Historien pågår 

som sticker ut mest genom att inte använda sig av några bilder alls. 

   Historien pågår ger inga förklaringar alls till att Napoleon gav sig ut i krig i det korta 

avsnittet om Napoleonkrigen. På föregående sida i läroboken, som rör tiden innan Napoleon 

kom till makten så står det att de franska ledarna ville sprida revolutionen till övriga Europa 

och att de under de närmaste åren hamnade i krig med ett flertal av Europas länder. Detta 

avsnitt tillhör ju dock inte min undersökning. Inte heller Levande historia 6 ger någon 

egentlig förklaring till krigen. I texten står det: 

 

Under revolutionen hade värnpliktsarméerna räddat Frankrike. I Napoleon fick de en ledare som 

gjorde dem till ett hot mot det övriga Europa. Napoleon har gjort sig känd som en genial fältherre 

och krigare. 

   År 1810 härskade fransmännen över nästan hela Europa. Grannländernas arméer hade krossats 

en efter en och Napoleon hade tvingat de besegrade att gå i förbund med honom.
89

 

 

Att Napoleon var en känd fältherre och krigare verkar vara förklaring nog till att han valde att 

lägga stora delar av Europa under sig. Punkt SO ger inte heller någon förklaring till 

Napoleonkrigen annat än att Napoleon ”var en lysande befälhavare som ledde sina arméer till 

den ena segern efter den andra”
90

. 

   Inte helt oväntat så är Napoleon den stora aktören i alla de tre läroböckerna. Ingen av 

läroböckerna innehåller några kopplingar mellan dåtid och nutid. 

   I Historien pågår finns inga primärkällor av avsnittet om Napoleonkrigen. I Levande 

historia 8 finns en primärkälla. En målning i färg föreställande Napoleon ståendes med 

handen karaktäristiskt innanför rocken. I bildtexten får vi veta att konstnären heter David, 
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men vi får inget årtal och ingen upplysning om var målningen är hämtad. I Punkt SO finns 

fem primärkällor. Tre bilder och två citat. Den första bilden är en målning i färg som liknar 

den i Levande historia 8. Bildtexten ger ingen källhänvisande information. Bild nummer två 

visar en ”Fantasifull fransk plan för att invadera Storbritannien”
91

 och bild nummer tre visar 

politiker som dansar på Wienkongressen. Ingen av bilderna källhänvisas. Inget av citatet 

källhänvisas heller. Det ena citatet tillskrivs Napoleon och det andra ”ett ögonvittne”. Det 

känns inte som tillräcklig information. 

   Ingen av läroböckerna visar att kunskapen är relativ och inte bestående eller att det kan 

finnas olika åsikter om vad som hände. 

 

6.2 Gymnasiet 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Alla tiders historia Maxi (2007) 580 6 1 1166 4 

Perspektiv på historia A (2001) 472 6 1,3 1562 8 

Epos (2003) 598 5 0,8 1049 6 

Tabell 4 visar vilket utrymme Napoleonkrigen får i gymnasieläroböckerna. 

 

De tre gymnasieläroböckerna ägnar alla 5-6 sidor och ca 1000-1500 ord åt Napoleonkrigen 

och de innehåller 4-8 bilder. Ingen av läroböckerna sticker ut åt något håll. 

   När det gäller förklaringarna till dessa krig så menar Alla tiders historia Maxi att: 

”Napoleon hade ärvt revolutionens krig mot flera av Europas länder, men en efter en slogs 

motståndarna ut”
92

 

   Perspektiv på historien A tar upp samma förklaring till kriget, även om det inte skrivs ut lika 

tydligt. Slutligen Epos som håller med de två föregående läroböckerna och uttrycker det på 

följande sätt: 

 

När den franska nationalförsamlingen förklarade krig mot Österrike i april 1792 var det 

inledningen på en lång krigsperiod i Europa. Den varade med korta avbrott ända fram till slaget 

vid Waterloo i juni 1815.
93
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Precis som i grundskoleläroböckerna så är det givetvis Napoleon som är huvudaktören i alla 

gymnasieläroböckerna. Det är han som för handlingen framåt. Jag hittar inga kopplingar 

mellan dåtid och nutid i de tre läroböckerna. 

   I Alla tiders historia Maxi finns fem primärkällor. Tre av dem är bilder. Den första är en 

målning i färg Napoleons marsch över Alperna. Konstnären heter David men någon 

källhänvisning får vi inte. Målning nummer två visar hur spanska motståndsmän arkebuseras 

av franska soldater i Madrid. Konstnären Francisco de Goya (1746-1828) målade tavlan 1814. 

Den tredje bilden är återigen karikatyren av de dansande politikerna på Wienkongressen. 

Bildtexterna är långa och berättar utförligt om bilderna men ingen av dem innehåller någon 

källhänvisning. I två av fallen får vi namnet på konstnären, i de Goyas fall även årtal. Textens 

första citat tillskrivs Napoleon: ”Genom att vara sams med påven behärskar man hundra 

miljoner katolikers samveten. Vilket sätt att påverka opinionen!”
94

 Varken detta citat eller det 

andra citatet, som tillskrivs en österrikisk furste, källhänvisas. Perspektiv på historien A har 

fyra primärkällor, alla är målningar i färg. I två av bildtexterna får vi veta konstnärernas 

namn, men ingen av målningarna är källhänvisade. Den första visar Napoleon sittandes på sin 

tron, den andra är samma målning av de Goya som ovan, den tredje visar hur franska soldater 

bränner smuggelgods och den sista visar Napoleon och hans officerare till häst. Epos 

använder sig i sin tur av elva primärkällor, fem bilder och sex citat. Vi får veta konstnärerna 

till alla de fyra målningarna. Den femte bilden är ett fotografi på originalutgåvan av ”Code 

civil”. Ingen av bilderna är dock källhänvisade. Det första citatet lyder: 

 

De dagliga bulletinerna från franska armén som publiceras och översvämma Tyskland och Europa 

är en ny uppfinning som förtjänar största uppmärksamhet … Tidningarna är av lika mycket värde 

för Napoleon som 300 000 soldater.
95

 

 

Citatet tillskrivs en okänd ”samtida iakttagare”. Citat nummer två tillskrivs också en okänd 

”samtida iakttagare”, dock oklart om det rör sig om samma ”samtida iakttagare” som i det 

förra citatet. Ett av citaten kopplas ihop med en namngiven person, en fransk kirurg som hette 

Larrey. Två citat tillskrivs en namnlös engelsk överste och det sista citatet tillhör en namnlös 

preussisk överbefälhavare. Inget av citaten källhänvisas. 

   Jag hittar inget exempel i någon av läroböckerna på att historien är relativ. 
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6.3 Sammanfattning 

När det gäller utrymmet i läroböckerna som ges åt Napoleonkrigen så skiljer det sig lite 

mellan grundskolan och gymnasiet. I grundskoleläroböckerna ges avsnittet 1-3 sidor och i 

gymnasieläroböckerna 5-6 sidor. Ännu mer skiljer det sig i fråga om antal ord, 288-418 

stycken i de tidigare och 1049-1562 stycken i de senare. 

   Förklaringarna till kriget är begränsade. I grundskoleböckerna ges ingen mer förklaring än 

att Napoleon var en stor krigare och att han vann många krig. I gymnasieböckerna är 

förklaringen att Napoleon helt enkelt ärvde krigen. Huvudaktören i samtliga läroböcker är 

givetvis Napoleon. Ingen av läroböckerna har med någon koppling mellan dåtid och nutid.    

Primärkällor finns i fem av läroböckerna. I alla fall handlar det om bilder och citat. Ingen 

lärobok har några som helst källhänvisningar, i några fall får vi i alla fall reda på konstnärens 

namn. Den lärobok som sticker ut mest är Epos med 11 primärkällor. Övriga läroböcker har 

1-5 primärkällor. Inte på något ställe visas historien som relativ. 
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7. Resultat - Andra världskriget 

7.1 Grundskolan 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Historien pågår (2002) 288 9,5 3,3 881 3 

Levande historia 9 (2003) 432 6 1,4 1348 7 

Punkt SO (2001) 360 23 6,4 4792 27 

Tabell 5 visar vilket utrymme Andra världskriget får i grundskoleläroböckerna. 

 

Utrymmet som ges Andra världskriget i de tre grundskoleläroböckerna skiljer sig mycket åt. 

Punkt SO ger avsnittet 23 sidor, 4792 ord och 27 bilder. Detta kan jämföras med de två övriga 

läroböckerna som ger 9,5 respektive 6 sidor, 881 respektive 1348 ord och 3 respektive 7 

bilder. När det gäller Historien pågår så vill jag tillägga att det förutom de 881 orden i 

huvudtexten också finns ytterligare 1059 ord i form av arbetsuppgifter och 432 ord i 

primärkällorna. Detta ger en total summa av 2372 ord. Det är också värt att nämna att 

Levande historia 9 inte tar upp förintelsen i kapitlet om Andra Världskriget, vilket de andra 

två gör. Punkt SO är den enda läroboken som tar upp kriget utanför Europa. 

Förklaringarna till kriget finns inte i direkt anknytning till kapitlet som heter “Andra 

världskriget och Förintelsen”
96

 i Historien pågår. Här konstateras det bara helt kort att kriget 

bröt ut den 1 september, att Tyskland anföll Polen och att Storbritannien och Frankrike 

svarade med att förklara krig mot Tyskland. I Punkt SO inleder författarna med att förklara 

vägen fram till kriget: 

 

• Hitler bröt mot Versaillesfreden. Han återinförde värnplikten och gav order om att 

rusta upp 

• flottan och flyget 

• 1937 förklarade Hitler att Tyskland inte längre var bundet av Versaillesfreden 

• Hitler var ute efter Österrike, Tjeckoslovakien och Polen 

• Nazisterna ansåg att det tyska folket hade rätt till ett större “livsrum” 

 

Precis som i Historien pågår så återfinns förklaringarna till kriget i Levande historia 9 inte i 

kapitlet som bär krigets namn. I den inledande texten “röda tråden” så står det att Hitler och 

nazisterna planerade att erövra nya områden österut. Hitler ville också ställa tillrätta de 

orättvisor som han ansåg att Versaillesfreden hade orsakat Tyskland. Alla tre läroböckerna tar 
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upp Tysklands anfall mot Polen och att Storbritannien och Frankrike svarade med att förklara 

krig mot Tyskland. 

   Huvudaktören i alla de tre grundskoleböckerna är, kanske inte helt oväntat, av tyskt 

ursprung. I Historien pågår och Levande historia 9 är det landet Tyskland och “tyskarna” som 

står i fokus. Hitler nämns bara ett fåtal gånger. I Punkt SO är det däremot Hitler, som person, 

som är huvudaktören. Historien pågår har också ett starkt fokus på landet Sverige, som 

kommer till tals i form av regeringen, svenskarna, SJ, kvinnorna och Raol Wallenberg. I 

Punkt SO är både Storbritannien (Chamberlain, flygvapnet, Churchill, britterna som folk, 

trupperna), Sovjet (Stalin, ryssarna, trupperna), Japan (japanerna, kejsaren, armén, flottan, 

flyget) och Finland (trupperna) relativt starka aktörer, efter Tyskland och Hitler. 

   I Historien pågår finns en koppling mellan dåtid och nutid. I bildtexten till ett litet svart/vitt 

fotografi står det: 

 

Tyskland har förlorat kriget och den femtonårige soldaten gråter. Under krigets slutskede 

mobiliserade Tyskland alla som kunde hjälpa till att försvara det egna landet. Känner du till några 

krig på 1990-talet där barn använts som soldater?
97

 

 

I Punkt SO hittar jag fyra kopplingar mellan dåtid och nutid. I det första fallet rör det sig om 

en koppling mellan olika historiska epoker. Det görs en koppling mellan de tyska trupperna 

och tidigare truppers krigande i Sovjet: ”Sovjet hade en bundsförvant som både Karl XII och 

Napoleon hade fått känna på. Det var den ryska vintern”
98

. Det andra exemplet handlar om 

den norska motståndsrörelsen som idag har ett museum i Akershus. Samma ställe som 

Quisling avrättades på. Det tredje berättar om Irena Sendler som räddade mänger av judiska 

barn undan en säker död. Författarna talar om att hon idag åter lever i Warszawa. Det sista 

handlar om jakten på nazister som har flytt undan rättvisan. “Idag är de flesta efterspanade 

över 90 år och många är säkert inte längre i livet.
99

 I Levande historia 9 finns inga kopplingar 

mellan dåtid och nutid. 

   I Historien pågår jobbas det mycket med primära källor. Det finns fem stycken i det 

aktuella kapitlet, tre bilder (foto av ett tyskt pass med J-stämpel, en teckning av Benny 

Grünfeld och ett foto på en gråtande, ung, tysk soldat) ett urdrag ur en bok (Tonåring i Hitlers 

dödsläger av Benny Grünfeld) och slutligen en tabell som visar antalet mördade judar i 

Europa. Boken och teckningen är källhänvisade, i övrigt finns inga sådana uppgifter. Punkt 
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SO använder sig av 24 bilder och sex citat i kapitlet. Inget av de 22 fotografierna eller de två 

teckningar är källhänvisade. Fem av citaten tillskrivs politikerna Chamberlain, Churchill och 

Per-Albin Hansson, medan det sista citatet, mer liknar ett utdrag ur en bok, och tillskrivs Irka 

Starkman, född 1919. Starkman berättar om livet som jude i Polen under kriget. Inget av 

citaten källhänvisas. Slutligen Levande historia 9 som bidrar med sex fotografier, varav ett i 

färg, och två citat. Inget av fotografierna är källhänvisade. Citaten tillskrivs Churchill och är 

inte heller källhänvisade: ”Jag har ingenting annat att bjuda er än blod och möda, tårar och 

svett” och ”Aldrig förr i historien har så många haft så få att tacka för så mycket.”
100

 

   Jag hittar inga exempel alls på att den historiska kunskapen är relativ. 

 

7.2 Gymnasiet 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Alla tiders historia Maxi (2007) 580 7 1,2 1213 8 

Perspektiv på historia A (2001) 472 10 2,1 2637 11 

Epos (2003) 598 17 2,8 4500 23 

Tabell 6 visar vilket utrymme Andra världskriget får i gymnasieläroböckerna. 

 

Bland gymnasieläroböckerna så är Epos den som lägger flest sidor (17), ord (4500) och bilder 

(23) på kapitlet om andra världskriget. Minst utrymme får kriget i Alla tiders historia Maxi 

med 7 sidor, 1213 ord och 8 bilder. 

   I Alla tiders historia Maxi så finns ingen riktig förklaring till kriget i kapitlet. Istället inleder 

författarna med att tala om att Tyskland anföll Polen och att Storbritannien och Frankrike, två 

dagar senare, förklarade krig mot Tyskland. “Därmed hade det andra världskriget börjat.”
101

 

Det fortsätter sen i samma stil genom alla sju sidorna. Händelse efter händelse radas upp men 

så gott som ingen av dem förklaras. Vi får inte veta varför någon agerade som de gjorde. 

 

I maj satte tyskarna in en ny snabb krigsoperation, nu mot Nederländerna och Belgien. På en vecka 

var båda länderna ockuperade. Sedan blev det möjligt för tyskarna att falla in i Frankrike från 

nordost, precis som i första världskriget.
102

 

 

Vid midsommartiden 1941 gick Tyskland plötsligt med närmare 3 miljoner man till anfall mot 

Sovjetunionen.
103
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I början av december 1941 anföll japanska självmordsflygare den amerikanska flottbasen Pearl 

Harbor på Hawaii. På ett par timmar sänktes en stor del av den amerikanska Stillahavsflottan.
104

 

 

Det finns ingen röd tråd. Alla händelser verkar isolerade. Jag tycker att det är intressant att 

författarna formulerar sig som att Tyskland “plötsligt” anföll Sovjet. Det känns som om det 

inte fanns någon tanke bakom anfallet alls, utan att det bara var något som “råkade” hända. 

Perspektiv på historien A inleder på precis samma sätt som Alla tiders historia Maxi. 

Tyskland anföll Polen. Någon annan förklaring till kriget hittar jag inte. Slutligen Epos där 

författarna skriver i inledning att “Andra världskrigets utbrott kom inte som någon 

överraskning. Hitlers aggressiva expansionspolitik hade inte visat några tecken på avmattning 

och någon gång måste den mötas med våld”
105

. Längre fram i texten som handlar om 

förintelsen så skriver författarna att “Hitler hade alltid sagt att hans kamp var riktad mot två 

huvudfiender, kommunismen och judendomen”
106

 Jag tycker att det, till skillnad från i Alla 

tiders historia Maxi finns en tydlig röd tråd och att de flesta händelser länkas samman och ges 

förklaringar. För att knyta an till den tidigare lärobokens brist på förklaringar så jämför jag 

med vad Epos skriver om japanernas angrepp mot USA: 

 

Det som avgjorde den amerikanska inställningen var ett japanskt blixtangrepp med flyg och 

miniubåtar mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Japanerna siktade mot 

dominans i Sydostasien och Stilla havet, och hoppades att med detta angrepp eliminera den enda 

makt som kunde stoppa deras planer.
107

 

 

Precis som i grundskoleläroböckerna så är Tyskland i någon form huvudaktör. I Perspektiv på 

historien A så är det omväxlande Tyskland, tyskarna och Hitler som anfaller och agerar. I 

Epos får Hitler ganska stort utrymme. Ingen annan aktör kan mäta sig med Hitlers och 

Tysklands dominans men däremot så får USA, som omnämns som landet, folket, soldaterna 

och presidenterna Roosevelt och Truman, lika stor plats som Storbritannien (Chamberlain, 

engelsmän, Churchill, flygvapnet, regeringen och styrkorna) och Sovjetunionen (Stalin, 

ryssarna, trupperna och röda armén). Ingen person får någonstans i närheten av lika stort 

utrymme som Hitler. I Alla tiders historia Maxi är personen Hitler inte så viktig. Förutom 

Tyskland så får, precis som i Perspektiv på historien A, USA, Storbritannien och 

Sovjetunionen ungefär lika stort handlingsutrymme. 
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   Den enda koppling mellan dåtid och nutid, eller som snarare knyter ihop olika perioder, 

finns i Perspektiv på historien A: “Sovjetregimen tillämpade liksom tsarerna under Karl XII:s 

och Napoleons fälttåg den brända jordens taktik”
108

. 

   Primärkällorna i Alla tiders historia Maxi är sex fotografier och två citat. Varken 

fotografier eller citat är källhänvisad. Det ena citatet är hämtat från Atlantdeklarationen och 

det andra från “ett tal” i underhuset av Churchill. I Punkt SO finns nio bilder och ett citat. Inga 

källhänvisningar. Inte heller i Epos källhänvisas någon av de 20 bilder eller de 7 citaten. 

   Ingenstans i någon av läroböckerna visas att kunskapen kan vara relativ. 

 

7.3 Sammanfattning 

Punkt SO och Epos är de två läroböcker som sticker ut när det gäller kapitlets storlek och 

grundskoleläroboken är den som lägger absolut flest sidor (23), ord (4792) och bilder (27) på 

andra världskriget. Detta kan jämföras med Levande historia 9 som ger kriget sex sidor och 

Historien pågår som använder sig av 881 ord och endast tre bilder. Överlag ger 

gymnasieläroböcker kriget mer utrymme än vad grundskoleläroböckerna gör. 

   Varken Historien pågår eller Alla tiders historia Maxi förklarar varför andra världskriget 

bröt ut. Istället inleder de med att Tyskland anföll Polen. Perspektiv på historien A inleder på 

samma sätt som de två läroböckerna ovan, men längre fram i kapitlet står det att: “Hitler hade 

alltid sagt att hans kamp var riktad mot två huvudfiender, kommunismen och judendomen”
109

 

Inte heller Levande historia 9 ger några förklaringar till kriget i kapitlet, men i den inledande 

"röda tråden", som ska hjälpa till att binda ihop de olika kapitlen med varandra, så står det att 

Hitler ville rätta till de orättvisor som, han ansåg att, Versaillesfreden hade orsakat Tyskland. 

Det står också att Hitler och nazister ville erövra nya områden. Av grundskoleböckerna är 

Punkt SO den som tydligast förklarar orsaken till kriget. Författarna menar att Hitler bestämde 

att Tyskland inte längre bands av Versaillesfreden, att nazisterna var ute efter nya områden 

och att nazisterna ansåg att tyskarna hade rätt till ett större område, "livsrum". Slutligen Epos 

som konstaterar att krigsutbrottet inte kom som någon överraskning och att Hitlers expansiva 

politik någon gång skulle behöva mötas med våld. 

   I samtliga läroböcker så är Tyskland i någon form huvudaktör. Epos och Punkt SO ser Hitler 

som huvudaktör, medan det i Levande historia 9 och Historien pågår är Tyskland eller 

tyskarna som agerar. Perspektiv på historien A i sin tur varierar sig mellan Hitler, tyskarna 
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och Tyskland. I övrigt så är Storbritannien, Sovjet, Japan, Finland och USA stora aktörer, 

även om de inte kommer i närheten av den tyska dominansen. 

   Kopplingar mellan dåtid och nutid finns i tre av läroböckerna. Två av kopplingarna för 

historiska perioder före andra världskriget där både Punkt SO och Perspektiv på historien A 

kopplar ihop anfallet mot Sovjet med Karl XII och Napoleon, vars trupper också fick känna 

på den ryska vintern respektive den brända jordens taktik. Punkt SO är den läroboken som har 

flest kopplingar men Historien pågår är den enda som gör eleverna delaktiga genom att fråga 

om de känner till några krig på 1990-talet där barn använts som soldater. 

   Primärkällor finns det gott om. Vanligast i formen av bilder och citat. Historien pågår har 

också med en tabell och ett utdrag ur en biografi. Varken bilder eller citat eller tabellen 

källhänvisas. I den flesta fall får vi heller inte reda på vem som är konstnären bakom 

målningen. Fotografierna är helt anonyma. Churchill är den mest citerade personen men en 

del citat tillskrivs inte ens en namngiven person. 

   Ingen av läroböckerna visar på något sätt att kunskap är relativ och inte nödvändigtvis 

bestående. 

  



41 
 

8 Resultat – Vietnamkriget 

8.1 Grundskolan 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Historien pågår (2002) 288 1,5 0,5 212 1 

Levande historia 9 (2003) 576 1,5 0,17 235 1 

Punkt SO (2001) 360 2 0,55 538 2 

Tabell 7 visar vilket utrymme Vietnamkriget får i grundskoleläroböckerna. 

 

Vietnamkriget ges inte speciellt mycket plats i läroböckerna på grundskolan. Mellan 1,5-2 

sidor, 212-538 ord och 1-2 bilder. 

   När det gäller förklaringarna till kriget så är det i Historien pågår lite svårt att utläsa. 

Författarna skriver att det pågick en långvarig konflikt i landet och att det på 1960-talet utbröt 

ett inbördeskrig. Detta förklarar dock inte varför kriget bröt ut. Punkt SO i sin tur skriver att 

vietnameserna bildade en motståndsrörelse eftersom de var trötta på utländskt styre i sitt land 

och att denna motståndsrörelse hade som mål att göra Vietnam både självständigt och 

kommunistiskt. 

   De två aktörer som nämns flest gånger i Historien pågår är landet USA och landet Vietnam. 

Det är alltså länder som är aktörer, inte grupper eller individer. Vietnam nämns både som 

Vietnam, Nordvietnam och Sydvietnam. Om USAs roll i kriget står det att: ”USA drogs mer 

och mer in i Vietnamkriget”.
110

 Det låter som om USA inte hade något annat val än att delta i 

kriget. Den aktör som kommer mest till tals i Punkt SO är också här USA. Flest gånger nämns 

landet (USA) men även amerikanerna (och då menas soldaterna) och slutligen president 

Eisenhower. Ett exempel på USA:s dominans i texten är följande citat: ”Mer än 2,5 miljoner 

människor dog i Vietnamkriget. Av dem var 58000 amerikaner.”
111

 Innebär det att de övriga 

var vietnameser eller är det helt enkelt viktigast att tala om hur det gick för amerikanerna? 

Dock är det inte så att amerikanerna framställs som hjältar, vi får både veta att ”USA släppte 

sammanlagt tre gånger fler bomber än man gjorde under andra världskriget”
112

, att de använde 

sig av napalm och att de amerikanska soldaterna var rädda och hade svårt att hitta fienden i 

djungeln. Landet Vietnam nämns också vid ett flertal tillfällen, men då inte som någon som 

agerade (en aktör) utan mer som en geografisk plats: 
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• Vietnam hade varit en fransk koloni 

• Vietnam delades i två delar 

• Vietnam ligger nära Australien 

• Vietnam består till stora delar av djungel. 

 

Hur vietnameserna som folk påverkades av kriget får vi inte veta någonting om. Folket är helt 

osynligt i texten, däremot får vi ju, som sagt, veta hur de amerikanska soldaterna upplevde 

kriget: 

 

• De amerikanska soldaterna var ständigt rädda för att trampa på minor eller att bli överfallna 

• Flera av de amerikanska soldaterna begick grova brott mot fiender och civila. 

• Många började använda narkotika för att dämpa sin ångest och för att ”slippa tänka på 

morgondagen”
113

 

 

Den vietnamesiska civilbefolkningen nämns alltså bara en gång, som dem som utsattes för 

grova brott av de amerikanska soldaterna. Ändå framställs de amerikanska soldaterna som 

offer i kriget medan civilbefolkningen lyser med sin frånvaro i texten. Frankrike, som också 

nämns ganska många gånger, framställs som landet som blev besegrat och som tvingades dra 

sig ur konflikten. 

   Dåtid, nutid och framtid knyts inte ihop i varken Punkt SO eller Historien pågår. I Historien 

pågår finns en primärkälla och det är ett svart-vitt fotografi som visar en vietnamesisk 

familj. Längst till höger ser man en arm som håller i ett vapen. Bildtexten lyder: 

 

En livrädd vietnamesisk familj bevakad av amerikanska marinsoldater. Familjen har just tvingats 

upp ut sitt gömställe med hjälp av handgranater. Den amerikanska krigföringen riktade sig i 

praktiken lika mycket mot civila vietnameser som mot motståndarnas soldater. Bilden är från Hué 

1968, då USA fortfarande trodde att det egna landet kunde vinna Vietnamkriget. Varför är det så 

svårt även för en supermakt att vinna över en gerilla? Känner du till något annat exempel?
114

 

 

Att familjen precis har tvingats upp ur ett gömställe med hjälp av handgranater syns inte på 

bilden och vi får heller inte veta hur författarna vet detta eller varifrån bilden är hämtad. I den 

övriga texten får vi inte veta något om civilbefolkningens situation men här får vi alltså veta 

att de amerikanska soldaternas våld lika mycket riktade sig mot civilbefolkningen som mot 

motståndarnas soldater. Någon källhänvisning finns inte. Punkt SO innehåller en primärkälla. 
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Ett foto, i färg, som visar amerikanska soldater på väg bort från ett brinnande hus i djungeln. 

Även här ger bildtexten information om de amerikanska soldaternas beteende mot 

civilbefolkningen. Vi får veta att eftersom soldaterna hade svårt att se skillnad på ”vänner” 

och ”fiender” så brändes ibland byarna på måfå. Inte heller här får vi veta vem som har tagit 

bilden, i vilket syfte eller varifrån den är hämtad. 

   Varken i Historien pågår eller i Punkt SO visar på något sätt att kunskapen är relativ. 

 

8.2 Gymnasiet 

Lärobok Totalt antal sidor 

i läroboken 

Antal sidor 

i avsnittet 

Avsnittets del av 

det totala (%) 

Antalet ord i 

kapitlet 

Antal bilder 

i kapitlet 

Alla tiders historia Maxi (2007) 580 2 0,3 479 3 

Perspektiv på historia A (2001) 472 1,5 0,3 500 3 

Epos (2003) 598 < 1 0,16 269 2 

Tabell 8 visar vilket utrymme Vietnamkriget får i gymnasieläroböckerna. 

 

Inte heller i gymnasieläroböckerna får Vietnamkriget något större utrymme. Flest ord om 

kriget finns i Perspektiv på historien A och Alla tiders historia Maxi, 500 respektive 479. 

Epos använder bara 269 ord för att beskriva Vietnamkriget. Användandet av bilder i avsnittet 

är jämt fördelat (2-3). 

   Alla tiders historia Maxis förklaringar till Vietnamkriget kan punktas upp på följande sätt: 

 

• Under andra världskriget ockuperades den franska kolonin Vietnam av japanerna 

• Efter Japans kapitulation utropade kommunistledaren Ho Chi Minh ett självständigt 

Vietnam 

• Fransmännen skickade trupper 

• 1946 var kriget i full gång 

 

Det var alltså kommunisterna som såg sin chans att utropa ett självständigt Vietnam efter att 

japanerna dragit sig tillbaka och Frankrikes ovilja att släppa taget om sin koloni som ledde till 

kriget. I Perspektiv på historien A ser händelsekedjan ut på följande sätt: 

 

• En våldsam upplösning av det franska kolonialväldet 

• Japansk ockupation 

• Kommunisternas insatser i motståndskampen hade gjort kommunismen till den 

dominerande 
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• Politiska kraften 

• Längtan efter ett självständigt Vietnam 

• Frankrike försökte återta makten 

• USA:s rädsla för kommunismens spridning 

 

Förklaringarna ser alltså, i stort sett, likadana ut i både Alla tiders historia Maxi och 

Perspektiv på historien A även om jag tycker att det förklaras på ett sätt som är lättare att 

förstå i den tidigare. Förklaringarna till Vietnamkriget ligger till stor del i andra länders 

intressen i Vietnam. Jag vet dock inte om man kan se det som flera olika förklaringar eller om 

det snarare är en slags kedjereaktion? 

   Slutligen Epos som snarare ser händelseförloppet som: 

 

• Vietnam delas i en nordlig kommunistisk del och en sydlig del där styret växlade 

• FNL i Sydvietnam som arbetade för ett enat och kommunistiskt Vietnam 

• FNL fick stöd av Nordvietnam 

• Ett inbördeskrig blossade upp, Nordvietnam fick stöd av Sovjet och Kina, och 

Sydvietnam 

• Fick stöd av USA 

 

Här uppstår en skillnad. Epos ser alltså, till skillnad från de två tidigare läroböckerna, 

Vietnamkriget som något som uppstår oberoende av andra länder, i alla fall fram till att 

inbördeskriget bryter ut. 

   Den mest förekommande aktören i Alla tiders historia Maxi är USA. Både i form av USA 

(landet), amerikanerna (både i form av soldaterna och i form av de amerikaner som 

protesterade mot kriget) och slutligen individerna (presidenterna Kennedy och Johnson). I 

Perspektiv på historien A är det inte någon aktör som framstår mycket tydligare än de andra. 

Ingen aktör nämns speciellt många gånger. Med minimal marginal är det dock kommunisterna 

som grupp som nämns flest gånger. Däremot känns det viktigt att lyfta fram det faktum att 

civilbefolkningen nämns en gång, i form av bönderna som var missnöjda med att 

militärregimen stödde de stora jordägarna. I Epos är USA återigen den främsta aktören. Här 

också i form av landet, av amerikanerna (d.v.s. soldaterna) och av individen (president 

Nixon). Här vill jag också nämna att Sverige och Olof Palme får vara med på ett hörn som 

motståndare till kriget. Ungdomarna i världen, som grupp, också genom sitt motstånd till 

kriget. 
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   Någon koppling mellan dåtid, nutid och framtid görs inte i någon av läroböckerna. 

   I Alla tiders historia Maxi finns fem primärkällor. Det rör sig om tre fotografier och två 

citat. Det första fotografiet är i färg och visar vietnameser som skördar ris, trots att det ryker 

från den närliggande djungeln. Det andra fotografiet är svart/vitt och visar två amerikanska 

soldater som drar fram en vietnamesisk FNL-soldat ur en bunker. Den tredje och sista bilden 

visar mängder av kvarlevor från krigets offer. Ingen av bilderna är källhänvisade på något sätt 

och bildtexterna är i alla fallen väldigt korta. Det första citatet i texten kommer från den 

amerikanske presidenten Johnson och sägs vara hämtat från ett tal som hölls i kongressen 

1964. Det andra citatet sägs vara något som ”Nordvietnams ledare Ho Chi Minh skrev 1967 

till president Johnson. Inte något av citaten källhänvisas. I Perspektiv på historien A finns två 

primärkällor. Båda två är svart/vita fotografier. Det första visar en liten FNL-soldat som har 

tagit en stor amerikansk soldat tillfånga. Det andra visar några barn som skrikande springer 

längst en gata. Bildtexten lyder: 

 

Några skräckslagna barn jagas nerför vägen av USA-allierade sydvietnamesiska soldater efter en 

amerikansk flygattack med napalmbomber 1972. Napalm är en typ av brandbomber som ger 

särskilt djupa, svårläkta brännskador. Den nakna flickan i mitten har blivit träffad och slitit av sig 

sina brinnande kläder. Denna bild och flera andra som visade övergreppen i Vietnam spreds 

genom massmedia över hela världen, vilket bidrog till protesterna mot USA:s krigföring.
115

 

 

Bildtexterna ger ganska mycket information men ingen om varifrån bilden är hämtad. 

Slutligen Epos som har ett färgfotografi som primärkälla. Biltexten talar kort och gott om att 

”Amerikanska soldater anfaller en by i Vietnam”
116

, någon källinformation finns inte. 

   Ingen av läroböckerna visar på något sätt att kunskapen är relativ. Det handlar snarast om 

ett uppräknande av vad som hände. 

 

8.3 Sammanfattning 

I fråga om utrymme är det jämt mellan grundskoleläroböckerna (1,5-2 sidor och 212-538 ord) 

och gymnasieläroböckerna (1-2 sidor och 269-500 ord). 

   I Historien pågår och Alla tiders historia Maxi finns, enligt mig, inga tydliga förklaringar 

till kriget. I Punkt SO ges förklaringen att den vietnamesiska motståndsrörelsen ville ha ett 

självständigt Vietnam. De två sista gymnasieläroböckerna, Perspektiv på historien A och Epos 

visar en rad av förklaringar, eller kanske snarare ett händelseförlopp. Den första läroboken 
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fokuserar på andra länders påverkan på situationen och den sista på landets inbördes kamp om 

makten. I alla läroböckerna, utom Perspektiv på historien A så är USA den absolut största 

aktören. Inte bara i form av landet utan också som ”amerikanerna”, vilket innebär dels 

soldaterna och dels de människor som protesterade mot kriget och dessutom genom de tre 

presidenterna Kennedy, Johnson och Nixon. Anmärkningsvärt, tycker jag, att det fokuseras 

mer på de amerikanska soldaternas lidande av på civilbefolkningens. Visserligen får vi veta 

saker som har drabbat civilbefolkningen men då ur de amerikanska soldaternas perspektiv. I 

Perspektiv på historien A så upplever jag det inte som att det finns någon tydlig aktör. I 

många av fallen då Vietnam nämns så är det i egenskap av geografisk plats. Det finns inte i 

någon av läroböckerna kopplingar mellan dåtid och nutid. Inte heller visas kunskapen som 

relativ. Grundskoleböckerna har varsin primärkälla, i båda fallen fotografier. Ingen av dem 

källhänvisas. Två av gymnasieböckerna har också endast foton som primärkällor. Medan den 

tredje, Alla tiders historia Maxi, har både foton och citat. Ingen av primärkällorna 

källhänvisas. 
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9. Slutdiskussion 

Allt som jag tar upp i detta kapitel angående läroböckerna gäller endast de delar av 

läroböckerna som ingår i min undersökning. Visserligen skulle mina resultat kunna ses som 

generella för läroböckerna, åtminstone i vissa fall, men jag uttalar mig endast om de delar jag 

har tittat närmare på. Dessutom rör det sig om min tolkning av de utvalda texterna. 

   Endast Historien pågår
117

 använder sig av inledande frågor på ett konsekvent sätt. 

Eikeland
118

 menar att sådana frågor kan hjälpa eleverna att aktivera sina förkunskaper och 

även att inrikta sig på att analysera texten. Eikeland anser också att läroboken också bör vara 

en arbetsbok och han ger inte mycket för läroböcker som bara ger en historisk framställning 

och inte uppmuntrar till något annat än ett passivt refererande av kunskap. Läroboken bör, 

enligt Eikeland, utveckla elevernas förmåga att argumentera, vara kritiska och dra 

självständiga slutsatser. Återigen är Historien pågår den enda läroboken som kan sägas göra 

detta. Läroboken innehåller uppskattningsvis fler arbetsuppgifter än text. Författarna låter 

också eleverna jobba med primära källor. Både Eikeland och Wikman
119

 tar upp vikten av 

arbetsuppgifter i läroböckerna. Wikman skriver att om svaren på frågorna är alltför lätta att 

hitta i texten så kan lärandet bli teknifierat. Det innebär att eleverna endast letar upp svaren på 

frågorna och inte lägger någon energi på att fördjupa sig i det övriga innehållet. Alla de tre 

grundskoleläroböckerna och en av gymnasieläroböckerna använder sig av arbetsuppgifter. 

Alla läroböcker utom Historien pågår sätter arbetsuppgifterna allra sist i kapitlen och 

separerar på detta sätt texten och arbetsuppgifterna. Jag upplever läroboken som mycket mer 

elevaktiv om arbetsuppgifterna flätas ihop med texten. Alla grundskoleläroböckerna har minst 

två olika grupper av arbetsuppgifter där den ena innehåller faktafrågor vars svar går lätt att 

hitta i texten och den andra innehåller mer tolkande och värderande uppgifter. Detta hjälper 

till att undvika det teknifierade lärandet. Användandet av röst framhålls av Wikman eftersom 

information som presenteras på ett personligt sätt är lättare att komma ihåg. Återigen kan jag 

nämna Historien pågår som talar direkt till eleverna med hjälp av ”du-formen” i sitt förord 

och som lägger in frågor i kapitlen för att på så sätt skapa intresse och närhet. 

Gymnasieläroböckerna använder sig inte på något sätt av röst. 

   Ingen av läroböckerna har speciellt många eller utförliga förklaringar till något av krigen. 
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Trettioåriga kriget är det krig där författarna är allra mest överens om orsakerna, 1) religion 

och 2) politik och makt. Detta stämmer överens med Selanders
120

 resultat som visar på precis 

samma resultat. När det gäller Napoleonkrigen så finns det inga riktiga förklaringar. 

Grundskoleböckerna säger inget mer än att Napoleon var en stor krigare och 

gymnasieläroböckerna menar att Napoleon hade ärvt krigen. Någon ytterligare förklaring 

verkar inte behövas. Situationen är liknande gällande Andra världskriget. Punkt SO
121

 är den 

enda av de sex läroböckerna som ger uttalade förklaringar till kriget. De övriga inleder med 

att Tyskland anföll på Polen. Bristen på förklaringar kan bero på att författarna har valt att ta 

upp dem i föregående kapitel som rör demokrati och diktatur tillsammans med 

mellankrigstiden. Min avgränsning kan alltså vara orsaken till att jag inte hittade fler 

förklaringar. Här tycker jag också att det är värt att lyfta fram Alla tiders historia Maxis
122

 

totala brist på förklaringar i hela kapitlet. De radar bara upp händelse efter händelse utan att 

på koppla ihop dem. På andra sidan av skalan har vi Epos
123

 som jag anser knyter ihop alla 

händelser och förklarar dem på ett väldigt strukturerat sätt. Den röda tråden är tydlig. 

Författarna lever alltså upp till löftet i sitt förord att inte ta med fakta som de inte kan sätta in i 

ett klart sammanhang eller att undvika sådant som de inte kan förklara ordentligt. Slutligen 

Vietnamkriget där det inte heller läggs så mycket utrymme på att förklara krigets uppkomst, 

men återigen kan det ha med min avgränsning att göra. Vietnamkriget ingår som en del av det 

Kalla kriget och därför läggs kanske större energi på att förklara bakgrunden till Kalla kriget 

än till den del som är Vietnamkriget. Intressant är att Perspektiv på historien A
124

 och Epos ser 

situationen ur två olika synvinklar. Den första fokuserar på andra länders inverkan på 

situationen medan den andra lyfter fram Vietnams inre konflikter. Överlag är alltså 

läroböckerna dåliga på att förklara bakgrunden till de fyra krigen. Detta kan kopplas till 

Johansson
125

, som i sitt examensarbete drog slutsatsen att läroböckerna inte heller ger några 

klara och tydliga förklaringar till koloniseringen, avkoloniseringen eller kolonialismen. 

Eikeland skriver vidare att det är viktigt att händelser, framför allt konflikter, förklaras utifrån 

olika aktörers ögon. Jag kan inte koppla detta till min undersökning eftersom det knappt ges 

några förklaringar alls. En anledning till detta, som Eikeland tar upp, skulle kunna vara det 

begränsade utrymmet i läroböckerna. Denna punkt går att koppla till den om antalet aktörer 
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som får komma till tals eftersom Eikeland menar att det inte bara är viktigt att ge en 

djupgående förklaring utan att också låta flera aktörer komma till tals. Jag anser inte att 

läroböckerna i min undersökning lever upp till detta. I Napoleonkrigen är det, inte helt 

förvånande, Napoleon själv som är huvudaktören. Trettioåriga kriget får inte så mycket 

utrymme och det är därför förståeligt att flera aktörer syn på situationen inte får plats. När det 

gäller Andra Världskriget så anser jag det intressant att framhålla att det i några av 

läroböckerna omväxlande är Tyskland, tyskarna och Hitler som agerar, men att detta inte 

förklaras eller problematiseras. Hur ser författarna på vem som är ansvarig? Jag upplever det 

som rörigt när allt för många aktörer kommer till tals utan att det finns någon röd tråd. Det blir 

plottrigt. När jag undersökte Vietnamkriget så upptäckte jag att de amerikanska soldaterna i 

Punkt SO ses som offer i kriget. Visserligen kan det vara så, men att nämna soldaterna som 

offer utan att ta upp civilbefolkningens lidanden tycker jag känns konstigt. Det känns som att 

författarna gör de amerikanska soldaterna till individer som tvingas göra onda saker, istället 

för ett militärt kollektiv som lyder order och dödar civila. Överhuvudtaget så är USA-

fokuseringen stark i alla läroböckerna när det gäller Vietnamkriget. Dessutom anser jag att 

civilbefolkningarna i alla de fyra krigen får ett alldeles för litet utrymme i alla läroböckerna. 

Civilbefolkningen får t.ex. knappt något utrymme alls i texten om Vietnamkriget medan de får 

en mer framträdande roll i bilderna. 

   Sandqvist
126

 och Selander har båda slagit fast att fokuseringen har flyttats från individer till 

att istället fokusera på grupper. Detta tycker jag inte stämmer överens med mina resultat. I 

mitt fall är det snarare individer och länder som får mest utrymme. 

   Både Eikeland
127

 och Johansson
128

 konstaterar i sina undersökningar att användningen av 

källhänvisningar inte är konsekvent i läroböckerna. Jag kan dra samma slutsats. Det finns så 

gott som ingen källhänvisande information alls. En del citat är till och med så anonyma att de 

tillskrivs människor som inte blir namngivna. I en del fall får vi veta konstnären bakom en 

målning men när det gäller fotografier så ges ingen information alls. I rättvisans namn ska väl 

tilläggas att det finns en källförteckning gällande alla bilder någonstans i läroböckerna, oftast 

längst bak, men där ges bara namn på arkivbyråer, museer och liknande. Författarna till Alla 

tiders historia Maxi lever alltså inte upp till det de skrivet i sitt förord om vikten av källkritik. 

Om källkritik är en viktig del av historieundervisningen så måste läroboken vara ett exempel 

på detta! Wikman anser att elevernas lärande gynnas om de själva får undersöka och ta 
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ställning till olika primärkällor, men jag anser att om det ska vara möjligt så måste dessa 

primärkällor också källhänvisas. Han tar också upp risken med att citat kan missuppfattas av 

eleverna eftersom de inte har så mycket kunskap om det historiska sammanhanget. Enligt mig 

så försvåras förståelsen ytterligare om citatet tillskrivs ”ett ögonvittne” eller ”en samtida 

iakttagare”. I mina öron låter det påhittat om ett citat tillskrivs en okänd och namnlös person 

och heller inte källhänvisas. Jag har ju ingen som helst möjlighet att kolla upp citatets äkthet. 

   Eikeland
129

 menar att nutidsorientering hjälper till att göra historien till någon som känns 

viktigt för, och som angår, eleverna. I sin egen undersökning hittade han väldigt få kopplingar 

mellan dåtid och nutid och detsamma gäller också för både Johanssons
130

 undersökning och 

min egen. Det finns några få kopplingar mellan dåtid och nutid men inte så många. Det tycker 

jag är synd för det känns verkligen som att det blir lättare att förstå och koppla ihop olika 

historiska händelser när det görs en koppling till något som jag känner igen från min vardag. 

Författarna till Alla tiders historia Maxi skriver i sitt förord att ”historien ger oss bakgrunden 

till vad som händer idag, hur vi lever och hur vi tänker. Kan man vara utan en sådan 

bakgrund? Ofta sägs att den som inte kan sin historia lever utan minne.”
131

 De lyfter alltså 

fram vikten av att koppla dåtid och nutid till varandra. Synd bara att de inte lever upp till detta 

i resten av läroboken. 

   Wikman
132

 tar också upp det faktum att kunskapen inte alltid är bestående och att den inte 

alltid är säker men att detta sällan visas. Han tar som exempel upp uttryck som ”det är troligt 

att...” och ”Man vet inte säkert...” som skulle kunna visa kunskapens relativitet. Bristen på 

uttryck som dessa leder, enligt Wikman, till att stärka bilden av lärobokens auktoritet som 

tryckt medium. Han menar också att vi är vana vid att hitta ”sanningen” i texter. Jag hittar 

inga tydliga exempel på att kunskapen är relativ.  

   Jag frågade mig om det skulle finnas några skillnader mellan krigen som utspelade sig för 

många hundra år sedan och krigen nu levande människor har upplevt. Jag tycker mig se en 

skillnad när det gäller förklaringarna till krigen. I det äldsta kriget, Trettioåriga kriget, så har 

alla förförfattarna väldigt lätt att rada upp orsakerna till kriget medan de i det nyaste kriget, 

Vietnamkriget, inte alls är lika överens. Förklaringarna till Trettioåriga kriget kan ju 

sammanfattas med två eller tre ord: religion, politik och makt. Det lyckas läroböckerna inte 

med när det gäller de övriga krigen. 
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   Svensson och Thelandersson
133

 konstaterade i sin undersökning att läroböckerna i vissa fall 

tar ställning åt eleverna och att de inte uppmuntrar till diskussion utan att de snarare uppmålar 

Kalla kriget svart/vitt. Jag kan hålla med om att krigen i min undersökning i flera fall känns 

svart/vita eftersom texterna är slutna och en del av dem helt saknar arbetsuppgifter eller 

alternativt att arbetsuppgifterna placeras längst bak i kapitlet och inte integreras i den övriga 

texten. 

   Sammanfattningsvis så är Historien pågår den lärobok som lever upp till störst antal av 

mina och Alla tiders historia Maxi den som klarade sig sämst, vilket framgår i Bilaga 1. 

Av gymnasieläroböckerna så gick det bäst för Perspektiv på historien A vilket gör att mina 

resultat sammanfaller med Johanssons
134

 resultat, som visade att Perspektiv på historien A 

uppfyllde flest av Wikmans
135

 principer och Alla tiders historia var den som uppfyllde lägst 

antal principer. Grundskoleläroböckerna klarade sig bättre än gymnasieläroböckerna. 

   Avslutningsvis vill jag säga att jag har fått en väldig respekt för alla läromedelsförfattare. 

Tidigare har jag kanske inte funderat så mycket över författarna till läroböcker men nu inser 

jag vilket otroligt jobb det måste vara och hur mycket det finns att ta hänsyn till. Det ligger 

mycket arbete bakom en lärobok som lär! 
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Bilaga 1. 

Sammanfattning av resultatet i min undersökning. Ett stort X innebär att läroboken i hög utsträckning uppfyller kriteriet, och ett litet x innebär att läroboken i 

liten grad uppfyller kriteriet. Jag anger antal funna kopplingar mellan dåtid och nutid.  

 Historien pågår Levande Historia Punkt SO Alla tiders 
historia Maxi 

Perspektiv på 
historien A 

Epos 

Förord X - - X X X 

       
Inledning X X X X X X 
Inledande frågor X - - - - - 
Tidslinje X - X - X - 
Sammanfattning - - X - X X 
Förklaring av svåra ord X - X - - - 
Arbetsuppgifter X X X - x - 
Faktarutor - - - - X X 
Använder röst x x - - - - 
Öppen lärobok x - x - x - 
Elevaktiv X x x - x - 
       
Flera förklaringar x x x x x X 
Flera aktörer X X X X X X 
Kopplar dåtid och nutid 2 1 5 1 1 1 
Primära källor X X X X X X 
Källhänvisar primära källor  - - - - - - 
Kunskapen ses som relativ - - - - - - 
Tabell 9 visar vilka kriterier för en god lärobok som läroböckerna i min undersökning uppfyllde. 
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