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1. Inledning

Jag har på senare tid kommit på vilket otroligt ansvar vi har som snart ska ut och vara ämneslärare i 

historia på grundskolenivå. Detta ansvar som det innebär att på ett sätt bruka historien, skapa urval 

till undervisningen och belysa komplexa händelser som vi mött på igenom historiens lopp. Att inte 

förhasta eller förenkla en slutsats så att det kan uppfattas som att det endast finns en sanning på 

frågor som uppkommer i vår värld där vi riktar ögonen bakåt i historien för att söka kunskap och 

råd. Varje enskild historisk händelse och aktör lämnar ett visst tolkningsutrymme för bejakaren att 

addera till denna, detta gör att samma händelse eller aktör i betraktares ögon inte alltid ses på 

samma sätt och olika sanningar kan uppstå. Detta utrymme för tolkning kan både gynna en situation

då flera olika sidor kan belysas med en speciell ingång, men kan också skapa en otrolig komplexitet

i situationer där flera grupper anser att de besitter sanningen och utomstående grupper har väldigt 

svårt att besluta vem som besitter sanningen i frågan. Det är med dessa ögon jag börjar detta arbete.

1.1 Bakgrund och Problemformulering

Det som främst kommer att premieras i detta examensarbete är hur historien brukats av de 

läromedel jag valt att använda mig av, men även frågor kring myter och identitet uppkommer för att

se samband och beröringspunkter där emellan. När myter omnämns i uppsatsen syftas det dock inte 

till det religionsvetenskapliga mytbegreppet utan främst till berättelser som sprids som sanningar 

utan att alla pusselbitar för att acceptera det som en sanning ligger på plats, alltså sanning för vissa 

och myter för andra. Myter är något som i vissa sammanhang och grupper presenteras, ses och 

sprids som sanningar, trots att trovärdigheten inte alltid är så tydlig för utomstående. 

Som metod i denna uppsats görs en läromedelsanlys av tre läroböcker (historia. 9,  Hi: historia. 7-9

och  Levande historia. 9) kopplade till ämnet historia som behandlar samma ämne inom historien, 

tanken med arbetet är att se hur historiebruket av de olika författarna har använts för att se 

presentera Sverige under andra världskriget och på så sätt möjligen säga emot någon annan tolkning

av samma händelse som också försöker visa att de besitter sanningen i frågan. Denna metod 

kommer att genomföras genom en teoriram baserad på fem av de sju historiebruk som Klas-Göran 

Karlsson skriver om i sin bok Historien är nu, med hjälp av dessa historiebruk ska jag undersöka det

material som jag tillgivet mig själv och belysa likheter samt skillnader i användandet av dessa. I 

delar förlagda senare redogörs begreppen historiebruk, identitet och myt i den mening som senare 

återkommer i läromedelsanalys-arbetet. Eftersom myter i den bemärkelsen som det kommer 
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omnämnas i denna uppsats fungerar som ett underbegrepp till historiebruk kommer det av 

förklarliga skäl också vara mer text knutet till just historiebruket som begrepp. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka vilken roll historiebruk, identitet och myter kan ha i 

historieämnet kopplat till läromedel och styrdokument.

Syftet är även att belysa hur historia kan användas i olika syften, besskrivas på olika sätt samt 

påvisa relationen mellan historiebruk, identitet och myt.

Frågeställning

Hur gestaltar de olika läromedlen Sverige under andra världskriget och överensstämmer 

bakomliggande fakta med varandra?

Hur ser relationen mellan identitet, myt och histriebruk ut?

1.3 Motivering kopplad till styrdokument

I detta arbete kommer tre läromedel och dess material analyseras genom olika typer av historiebruk,

vilket det finns goda skäl och motiveringar riktade emot läroplanen. Då jag även går in och blickar 

på mytens och identitetens vikt i relation till just historiebruket finns det även mål i läroplanen som 

kopplar sig till det. Arbetets utgångspunkt och mina personliga mål går att återfinna i läroplanen på 

följande sätt:
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”Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används 

i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 

identiteter, värderingar och föreställningar”.1 

”Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9 

Hur historia anvands och historiska begrepp 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor 

och värderingar. 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de 

används i historiska sammanhang.”2 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

”Eleven har grundlaggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge stalter under 
olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 
om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 
handlingar, samt om Förintelsen och andra folk-mord.” 3

”Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt 

resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.”4 

”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under-byggda 

slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om källornas trovärdighet och relevans. ”5

”Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och 

kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning ar om 

det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. ”6

1 Skolverket (2013:172).
2  Skolverket (2013:177). 
3  Skolverket (2013:180).
4 Skolverket (2013:180). 
5 Skolverket  (2013:180).
6 Skolverket (2013:180). 

4



1.4 Disposition 

Denna uppsats kan sammanfattas ner i sex delar. I inledningen innefattas bakgrund 

och problemformulering, syfte och frågeställning, motivering kopplad till arbete med 

utgångspunkt i styrdokument samt. I den andra delen beskrivs den litteratur jag 

utöver mina tre valda läromedel valt att bygga mitt arbete kring, utan att gå in i allt 

för mycket detaljer som senare uppkommer. I den tredje delen presenteras grunden 

till arbetet, som innefattar en längre beskrivning av historiebruk, identitet och myt 

samt den metod jag valt att använda mig av tillsammans med hur jag gått tillväga. I 

den fjärde delen presenteras resultatet, i form av analyser kopplade till det material 

som även presenteras i denna del. Jag har inledningsvis i denna del valt att presentera 

läromedlen var för sig med materialet placerat i anknytning till analyserna av dem. 

Detta följs upp av en sammanställning efter läromedlen behandlats. I den femte delen

sker diskussioner kopplade till material, begreppen myt, histoiebruk och identitet 

samt en kritisk diskussion kopplad till hur författarna valt att lämna begrepp och 

meningar utan vidare förklaringar. Den sjätte och sista delen består av en referenslista

där författare med tillhörande information återfinns.
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2. Litteraturgenomgång

Den litteratur jag valt att använda mig av i detta arbete är Bl.a. Klas-Göran Karlssons Historien ar 

nu, Tomas Hylland Eriksens Historia myt och identitetet och David Lowenthals The Heritage 

crusade. Litteraturen har använts i olika utsträckning och kommer därför också kräva olika långa 

redogörelser i detta avsnitt. Nedan beskriv

2.1. Historiebruk som teoriram 

Klas-Göran Karlsson beskriver i sin bok Historien ar nu, om flera ämnen kopplade till 

historiedidaktik. Av de centrala begreppen Historiedidaktik, historiekultur, historiemedvetande och 

historiebruk har jag i detta arbete valt att fokusera på historiebruket. Eftersom att det finns 

tolkningsutrymme i teoretiska begrepp kommer jag att använda mig av hans tolkning av detta 

begrepp. Klas-Göran redogör för sin tolkning av de sju begrepp som han inkluderar i begreppet 

historiebruk vilket utgör en teoriram applicerbar på det samlade material jag valt att analysera. Av 

dessa sju har jag valt att använda mig av sex stycken kopplade till analysen. De historiebruk som 

används kommer mer i detalj att redogöras i den del som är förlagd efter litteraturgenomgången, det

kommer även en förklaring till varför jag valt att exkludera det sjunde historiebruket.

2.2. Identitet och myt som begrepp

Eriksens bok Historia myt och identitet har till stor del legat till grund i den del av arbetet som är 

kopplad till myt och identitet. I hans bok just begreppen myt och identitet samt deras koppling till 

historien. Till detta arbete adderar Eriksens bok främst beskrivning kring relationen mellan myt, 

identitet och historiebruk vilket för detta arbete blir en central del. I boken skildrar Eriksen bl.a. att 

vi individer inte har en fast identitet och belyser en vidare bild av begreppet. Kopplingar mellan 

identitet och nation är också något som återkommer i hans beskrivningar, vilket återkommer i 

redogörelsen av identitet och myt-delen av arbetet. 

2.3. Om historiebruk samt hur de kan används i undervisningen

Ammert har jag också använt som kompletterande litteratur till Klas-Göran Karlsson, då Ammert 

använder delar av hans typografi som jag använt mig av som teoriram. I Ammerts skrift om hur 

undervisning i ämnet förintelsen och andra folkmord kan genomföras använder han sig främst av de

tre historiebruk som även blivit mest centrala i denna läromedelsanalys, dvs. det vetenskapliga, 

politik-pedagogiska och det existentiella bruket. Dess beskrivning om hur bruken används i 
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undervisningen ligger bland annat till grund för vissa tankar och utläggningar jag främst använt mig

av i arbetets diskussionsdel. Ylva Wibaeus beskriver i Att undervisa om det ofattbara hur 

undervisning kopplad till förintelsen kan genomföras samt vilka ämnesdidaktiska faktorer det finns 

att förhålla sig till. Jag använder mig av hennes forskning för att senare kunna göra paralleller till 

mina reflektioner kopplade till den kommande undervisningssituation som jag kommer finna mig i 

och för att skapa en vidare förståelse för ämnesdidaktiska tankegångar kopplade till komplexa 

ämnesområden. 

 

2.4. Litteratur för diskussion kopplad till identitetsskapande genom kulturarv

Tar i boken the heritage crusade and the spoils of history upp kulturarvets del i identitetsskapandet, 

både genom det personliga planet och det kollektiva. Genom att bruka det arv som antingen 

individen antagit eller delgivits kan historien brukas på olika sätt. Han lyfter även problematiken 

med att inte den historia som lyfts inte kan se som en hel och samlad historia, då vi likt en väska 

inte kan packa med oss alla saker och bära med oss utan ett urval måste ske. Lowenthal beskriver 

även hur och varför kulturarvet använts i historiebrukande syfte, där arv och historia ofta kan 

kombineras. Lowenthal får likt Ammert främst en plats i detta arbetes diskussionsdel även om han i 

mindre utsträckning uppkommer i andra delar också, då hans delar i detta arbete till stor del 

fungerar som en brygga för att skapa en vidare förståelse mellan identitet, myt och historiebruket. 

3. Grund för arbetet

Det som ligger till grund för arbetet är historiebruk och på vilket sätt det yttrar sig. I denna del 

kommer jag i korthet reda ut vad det innebär, samt hur de undergrupper som innefattas i det namnet 

innebär och kan uttryckas. Efter historiebruken presenteras kommer en text som riktar sig till myt i 

den bemärkelse jag valt att använda det samt identitetsbegreppet. Detta för att få en vidare förståelse

för relationen dem i mellan och kopplingarna jag senare kommer göra mellan dessa grupper. 

3.1. Historiebruk 

I egenskap av lärarstudent i ämnet historia känns det viktigt att belysa detta faktum. Det finns inte 

en sanning bakom historien, utan den består av många olika historier som genom historikerns 

kunskap och övertygelse kan motiveras. Historier blir inte mer än vad vi tillskriver fakta och tolkar 

in i dem, vilket gör att vi i viss mån skapar historien själva. 

7



Traditionellt sett i Sverige finns det en bild av historiker och historielärare som brukare av historia. 

Genom att de samlar information som de senare väljer att tolka i sina studier kan dessa 

forskningsresultat spridas som sanningar och förmedlas ut till allmänheten och våra läroböcker som 

på ett eller annat sätt blir sammanfattningar av dessa.7

Som teoriram har jag valt att använda mig av Klas-Görans Karlssons indelningar av det teoretiska 

begreppet historiebruk. I Hans genomgång presenterar han sju stycken historiebruk, vilka Ammert 

och Aronsson väljer att använda tre av dessa. Jag har valt att använda mig av följande sex av de sju 

Klas-Göran Karlsson presenterat: Vetenskapligt, politik-pedagogiskt, existentiellt, moraliskt, 

ideologiskt och icke-bruk. Det jag väljer att inte ta med är det kommersiella historiebruket, som 

bl.a. annat används i annat syfte än de skolan uttalat har. Genom bl.a. film, reklam, 

populärhistoriska tidsskrifter används detta bruk i kommersiella syften.8 Då detta historiebruk inte 

uppkommer i något av läromedlen väljer jag att inte ha med det kopplat till det material jag valt att 

analysera. Ammert nämner de vetenskapliga, politik-pedagogiska och existentiella som centralt 

kopplade till undervisningssituationen, vilket absolut är sant. Det betyder i realiteten att jag hade 

kunnat förminska ner min analys och endast fokuserat på dessa tre, dock finner jag mening bakom 

att belysa de övriga tre i sammanhanget för att se om också de kan ha en plats i 

undervisningssituationen samt om de belyses i läromedlen som blir representerade i detta arbete. 

Genomgång av mina valda historiebruk

De sex historiebruk på något sätt presenteras i denna uppsats, då de på olika sätt gestaltas i 

läromedlen är: Det vetenskapliga, politik-pedagogiska, existentiella, moraliska, ideologiska-

historiebruket och icke-bruket. Det är med hjälp av dessa olika typer av historiebruk som jag senare 

kommer att analysera mitt material med. Dessa historiebruk kommer senare att ligga till grund för 

det resultat som presenteras. 

Det vetenskapliga historiebruken

Det historiebruk som främsta används i historieundervisningen kallas för vetenskapligt historiebruk,

i detta begrepp kan tre delar inkluderas;

7 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:56). 

8 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:67). 
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1. Att eleverna kan se, tolka och förklara tidigare händelsers påverkan på den tid som vi nu lever i, 

2. Att elever på en faktanivå kan förklara orsakerna bakom händelser som skett i det förflutna. 

3. Att elever kan jämföra olika förutsättningar och bakgrunder med andra händelser som skett i det 

förflutna. 

Det vetenskapliga historiebrukets avsikt är att förse individer med historisk fakta relevant för olika 

ämnesområden. Det syftar till att kritiskt granska hur samhället ser ut, försöka ge förklaringar på 

hur det skulle kunna se ut samt belysa alternativa tolkningar av historien. Bl.a. finns det 

vetenskapliga historiebruket för att försöka fastslå en sanning baserat på historiskt material och 

ifrågasätta redan etablerad fakta och skapa alternativa tolkningar på dessa.9 

Det politik-pedagogiska historiebruket

Det politik-pedagogiska historiebruket används bl.a. till att jämföra historiska händelser i dess 

kontext med vår nutid. Detta bruk kan därför användas i undervisningssyfte för att jämföra nutida 

och historiska händelser, bl.a. genom att skapa diskussion mellan politiska frågor som uppkommer 

nu och i historisk kontext för att skapa en vidare förståelse för en tidigare rådande situation.10 

Ammert skriver att detta bruk bl.a. används genom läromedels försök att beskriva det politiska läget

bakom olika händelser och på sätt skapa mer förståelse för vad som ligger till grund för detta. 

Det existentiella historiebruket

Det existentiella historiebruket handlar om människors behov att minnas, glömma eller försöka 

stärka en identitet vid snabb samhällsförändringar eller pressad situation. Begreppet används främst 

vid någon form av samhällelig konflikt där traumatiska upplevelser kan ligga till grund, det är även 

applicerbart vid historiska övergrepp gentemot olika folkgrupper.11 

Det moraliska historiebruket

Det som ligger till grund för det moraliska historiebruket är att en statsmakt undanhåller historia 

som kan skada den politiska makt som råder. Denna form av maktutövning kan skapas genom att 

inte tillgodose individers behov av historia, rötter och identitet. Detta historiebruk kan användas för 

att visa på orättvisor som riktat sig gentemot utsatta grupper samt att ge möjlighet för att utforska 

9  Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:57-58). 

10 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:66-68). 

11 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:60-61). 
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historia som tidigare undanhållits12. Detta bruk kan används i bl.a. för att ge eleverna en förståelse 

för lidandet, vilket i klassrummet kan göras genom olika former av värderingsövningar och att 

förklara hur individer i olika situationer mått i olika situationer som de blivit placerade i. Enligt 

Ammert förekommer dock inte detta bruk i så stor utsträckning i läromedel då dessa främst 

inkluderar de vetenskapliga och politik-pedagogiska historiebruken.13 

Det ideologiska historiebruket

Det ideologiska historiebruket går ut på att lyfta fram historia som stärker eller legitimerar en 

önskvärd ideologi för individen genom att visa historiska exempel. Genom att ifrågasätta andra 

ideologier kan exempelvis intellektuella eller politiska grupper använda sig av bruket. Genom att 

skapa legitimitet till antingen ideologin eller fattade beslut motiverade till den ideologiska grund 

kan bruket användas i såväl detta syfte som i ifrågasättandet av annan ideologi.14 

Icke-bruket

Icke-bruket finns till för att belysa situationer där historien avsiktligt ignorerats eller förträngts av  

intellektuella och politiska grupper i samhället. Genom att inte använda sig av relevant 

historieskrivning där den är motiverad skapas ett tydligt icke-bruk. Bruket är kritisk till 

historieskrivningen då delar medvetet plockats ut och förespråkar bl.a. att blicka emot framtiden 

snarare än till det historiska. Icke-bruket belyser hur vi bör vara medvetna om hur politiska och 

intellektuella grupper i samhället medvetet skrivit ur saker ur historien, snarare än att det större 

kollektivet infunnit sig i idéen.15 

De tre kategorier som främst används i läromedel och generellt i undervisningen är det 

vetenskapliga, politik-pedagogiska och existentiella historiebruket, dock finns det som sagt fler 

historiebruk som används i de läromedel jag valt att analysera. I resultatdelen kommer det 

presenteras exempel av dessa historiebruk och om de inte omnämns i beskrivningen av ett visst 

läromedels material har jag inte funnit dessa typer av historiebruk i respektive text. Det 

vetenskapliga, politik-pedagogiska och existentiella historiebruket återfinns i alla läromedel och kan

12 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:62-63). 

13 Ammert, Niklas (2008:68)

14 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:63). 

15 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:64-65). 

10



därmed ses som något mer centrala i just detta sammanhang. Det känns dock viktigt att belysa 

övriga historiebruk som används i vissa utav de läromedel jag valt att analysera, för att ge en klar 

bild av de olika områden som täcks in i skildringen av Sverige och dess neutralitet under andra 

världskriget. 

Det historiebruk som främst kan härledas till undervisningssituationen är just de tre exemplen 

beskrivna ovan, deras roll och yttring varierar men kompletterar samtidigt varandra för en mer 

heltäckande bild av historiebruket. De tre historiebruk som omnämns av Niklas Ammert är det 

vetenskapliga, det politik-pedagogiska och existentiella.16 I Ammerts beskrivning av dessa hänvisar 

han till Klas-Göran Karlsson då han ursprungligen utformat den typografi som delar in 

historiebruket i sju delar, dock har jag endast med sex av dessa i min läromedelsanalys då det 

kommersiella historiebruket inte uppkommer i läromedlen. 

Relationen mellan myt, identitet och historia kommer att behandlas i större utsträckning i 

diskussionsavsnittet. I den delen beskrivs det bl.a. genom vilka historiebruk myten kan verka 

genom. 

3.2. Identitet och myt

Någonting som är viktigt för människors egen identitetsbildning är historiemedvetande, med dennes

hjälp kan vi reflektera kring historia samt introducera det förflutnas egen identitet. Om vi inte haft 

något historiemedvetande hade vi i egenskap av individer inte kunnat hur dåtiden och framtiden 

hänger ihop och se hur detta påverkar vår identitet. I Karlssons beskrivning gällande 

Historiemedvetande handlar det bl.a. om identitetsfrågan, både i bemärkelsen vem jag som individ 

är, vem den andra är och frågan vad jag kan lära av historia inför framtiden som vi indirekt 

formar.17 

Identiteten i sig är inte fast vilket gör att Eriksen talar om begreppet identifikation för att visa det 

dynamiska, mångsidiga och ombytliga i identiteten. Identifikationer ser han som ”ett dynamiskt 

system av överlappande gemenskaper” vilket gör att vi som individer har möjlighet att tillhöra olika

gemenskaper vilket gör identiteten något svår att definiera i sak. Genom gemenskap kan vi idenfiera

oss själv och ställa oss emot kontrasten som inte tillskrivs gemenskapen, dock är detta inte fast utan 

16 Ammert, Niklas (2011:66-70)

17 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009:48). 
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kan förändras utifrån situation till situation.18 

I identitetsskapande hittar vi också mycket av just historiebruk och mytbildning, framför allt i 

krigstider där individer ska känna en tydlig vi och dem känsla. Eriksen talar om bildandet av en 

identitet kopplad till nationen, i detta skapande är det viktigt att individen kan identifiera sig med 

nationen och känna att det är som en sorts familj. Genom att skapa en mytisk gemenskap kan 

nationer skapa en identifikationskraft där individers föräldrar, barndomsminnen och hemort kopplas

samman med en nationell identitet. Många känner stor tacksamhet över sin barndom och uppväxt 

vilket gör att när dessa sammankopplas med en nationell identitet, kan de bli allt mer benägna att 

bidra till det samhälle man lever i genom att bl.a. betala skatt, skicka sina barn till skola och även gå

ut i krig för nationen. Den skapade tillhörigheten kan därmed utnyttjas av de som behöver lojala 

anhängare och om nationen blir som en metaforisk familj skapar detta en större motivation att 

försvara dess heder och traditioner. 19

Eriksen beskriver symboliska länkar mellan fysiska och mytiska händelser skapar en förkroppsligad

identitet, vilket gör att platsen vi växt upp på inte förblir den enskilda platsen utan en del av den 

stora identitetsbildningen. Om vi haft en bra uppväxt och kan överföra de känslor kopplade till 

platser på nationen skapa en större tillhörighetskänsla.20 

Myter i den bemärkelsen vi valt att använda dem i denna uppsats skapar en förbindelse mellan det 

förflutna och nutiden, vilket i sin tur skapar gemenskap. Nationen blir både ett kollektiv med 

individer och ett enskilt kollektiv.21 

I identitetsskapandet blir därför historiska myter en stor del av det samlade kollektivet och en viktig 

gemenskapsbyggare. Myterna i den bemärkelsen som vi valt att använda oss av försöker skapa 

någon form av legitimitet till en viss samhällsstruktur, de skapar också en gemenskap mellan 

människor som i realiteten inte behöver vara så lika att känna en gemenskap tillsammans med en 

viss grupp. Det är viktigt för en etnisk grupp att ha en gemensam ursprungsmyt för att kunna skapa 

18 Eriksen, Thomas Hylland (1996:54).

19 Eriksen, Thomas Hylland (1996:57). 

20 Eriksen, Thomas Hylland (1996:58). 

21 Eriksen, Thomas Hylland (1996:66).
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en identitet tillsammans, det nationalistiska historieberättandet handlar snarare om en ”vi-känsla” 

genom att tala i termer av ”vårt” ursprung eller folk.22 

3.3. Metod och genomförande

I denna läromedelsanalys belyser jag skillnader mellan läromedelsböckerna Historia. 9,  Hi: 

historia. 7-9 och  Levande historia. 9 som jag valt att använda mig av i detta examensarbete. Jag tar 

upp olika beröringspunkter som uppkommer dem emellan samt går igenom vilka olika former av 

historiebruk som använts i läromedlen. Som grund för denna analys har jag valt att använda mig av 

de olika typer av historiebruk som presenteras av Klas-Göran Karlsson i boken historien ar nu. 

Genom att undersöka innehållet och urvalet som de olika läromedlen tagit med i sina böcker finns 

det en förhoppning om att de fokuserat på olika delar av historien och att de valt att belysa 

händelser baserad på bakomliggande fakta på olika sätt. I resultatsammanställningen kommer det 

tas hänsyn till eventuella skillnader i omfattningen av de skrivna läromedelstexterna samt belysa de 

faktiska skillnaderna som jag funnit mellan tre läromedlen. 

Då teoriramen till detta arbete baseras på de olika begrepp som kan innefattas i begreppet 

historiebruk kommer materialet att presenteras utifrån dessa, jag kommer också genom dessa 

begrepp att belysa hur samma ämnen och faktabaserade innehåll kan ta upp av olika typer av 

historiebruk. 

4. Resultat

Läromedel består till stor del av just det vetenskapliga bruket, då det under få sidor ska försöka 

sammanfatta mycket information på ett begränsat sidantal med utgångspunkt i vilken nivå som 

texten riktar sig till. Jag har därför valt att kort presentera vilka olika delar detta samt det politik-

pedagogiska delar kan återfinnas i och på slutet av varje del sammanfatta kort på vilket sätt. Samma

texter kan också ha influenser av olika former av historiebruk, därför kan samma delar också 

kategoriseras in i olika kategorier. De olika historiebruk som jag valt att analysera texterna efter är: 

Det vetenskapliga, politik-pedagogiska, existentiella, moraliska, ideologiska och icke-bruk. Är det 

någon av dessa bruk som inte tas upp i resultatdelen nedan har de i min mening inte heller konkret 

tagits upp i läromedlens olika delar, delarna återfinns dock i resultatdiskussionen för att på ett 

tydligare sätt bearbeta om delarna med rätta sorterades bort eller om det hade funnits ett värde i att 

22 Eriksen, Thomas Hylland (1996:24-25, 36, 66). 
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ha med de uteblivna historiebruks-begreppen i läromedlen. Det material jag analyserat utifrån 

historiebruken kommer i början av varje enskild del att presenteras, för att få en ökad förståelse för 

hur läromedlen valt att förmedla sina texter samt i vilken omfattning frågor besvaras. 

4.1. Hi: historia. 7-9 skriven av Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström

Material som presenteras i läromedlet

Vid krigsutbrottet den september 1939 förklarades Sverige neutralt och med Per Albin Hansson 

som statsminister bildar Sverige en samlingsregering som skulle råda under kriget. I regeringen fick

alla riksdagspartier utom det kommunisterna ingå, detta av anledning att de ansågs opålitliga. Den 

främsta uppgift som denna regering hade var att se till att Sverige höll sig utanför kriget och klara 

att försörja landet.Sverige hade i verkligheten inte så god beredskap som politikerna ville låtsas 

om.23 

Hjälp till Finland?

Vid Sovjets anfall på Finland inleds i November ville flera svenskar hjälpa ”broderlandet”. En 

kampanj med slagordet ”Finlands sak är vår” startades där ca 8000 svenskar frivilligt ställde sig på 

Finlands sida. Sverige skickar vapen och ammunition och den svenska armén flyttade sig för 

säkerhetens skull närmare den finska gränsen.24 

Sveriges största handelspartner under 1930-talet hade varit Tyskland, då Sverige sålt stora mängder 

järnmalm och köpt kol. Det var oerhört viktigt för den tyska krigsmakten att få den malm Sverige 

sålt till dem och Tyskland kräver därför att handeln mellan länderna skulle fortsätta som vanligt. Så 

blev det också, samtidigt som Sverige meddelade att om tyskarna gick till anfall emot Sverige så 

skulle alla gruvor i landet förstöras. Sverige hade stort intresse av att fortsätta handeln eftersom 

nationen utan kolet skulle få stora problem att hålla igång stål och verkstadsindustrin, vilket i sin tur

skulle göra att den svenska försvarsindustrin inte skulle fungera. Sverige behövde stora mängder kol

och koks för uppvärmning. Sverige lånade till och med ut vagnar till järnvägarna när tyskarna hade 

brist på sådana.25 

23 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:295)

24 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:295)

25 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:296)
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Tyskland krävde i slutet av år 1939 att de skulle få skicka soldater som var på permission och vapen

från Norge på de svenska järnvägarna, vilket regeringen efter hårda diskussioner godkände. Under 

åren 1940-1943 skickades sammanlagt mer än två miljoner tyska soldater genom Sverige och 

många svenskar var bittra över att regeringen godkände transporten.26 

Vid midsommaren år 1941 gick både Tyskland och Finland på anfall mot Sovjet vilket skapar en 

något allvarligare situation. Tyskland kräver att få skicka stridande soldater genom Sverige och 

Finland vilket de borgerliga partierna ville säga ja till medan det fanns splittringar i 

socialdemokraterna. I slutändan blir det ett ja och Tyskland skickar den så kallade 

Engelbrechtdivisionen med sammanlagt 105 fullastade tåg med tyska soldater från Norge till 

Finland under bevakning av svenska soldater. Detta meddelade Sverige var en engångshändelse och

när tyskarna återkom med liknande krav en månad senare svarade regeringen nej.27 

Källövning

Den politik Sverige bedrev under andra världskriget beskrivs 1940 av Per Albin Hansson såhär: 

 ”vår önskan och vilja ar alltjamt att tillvarataga Sveriges intressen under öppet och vanskapligt 

samarbete åt alla håll, vi hålla på vår ratt att sjalva skicka ordna våra egna angelagenheter och 

blanda oss icke i andras intre förhållanden”.28

Under kriget minskade regeringen tidningarnas tryckfrihet med hjälp av särskilda lagar, där en 

tidning i värsta fall kunde få transportförbud. Detta innebär att tidningen inte fick transporteras på 

svenska järnvägar eller vägar och kunde därmed inte nå ut till sina läsare. Censur kallas det när en 

statlig myndighet går in och granskar innehållet i tidningar, film och andra medier, staten förbjuder 

då delar eller hela materialet som publiceras. Även brev och utlandssamtal via telefon granskades 

under andra världskriget. Torgny Segerstedt som var chefsredaktör på Göteborgs handels- och 

sjöfartstidning skrev ofta kritiskt om Tyskland. Därför kom Segerstedt av många att betraktas som 

en säkerhetsrisk och många av hans artiklar fick aldrig tryckas. På bilden ser visas en sida ur ett 

nummer av Göteborgs Handels- och sjöfartstidning som blivit censurerad, dock är rubriken kvar så 

läsaren kan ändå förstå vad artikeln var tänkt att handla om. ”i norska fängelser och 

26 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:296)

27 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:296)

28 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:299)
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koncentrationsläger” löd rubriken och sidan nedanför är tom med text.29

Historiebruk som kan urskiljas i boken Hi: historia. 7-9

Vetenskapligt historiebruk

Det vetenskapliga bruket återfinns i alla de enskilda delar som presenterar fakta, dock kan inte hela 

materialet ses som ett vetenskapligt historiebruk då det i vissa delar kan uttryckas begrepp som 

”möjligen” inte är vedertagna sanningar för alla dåvarande svenskar och kan därmed kan ses som en

ren faktabeskrivning ur ett källkritiskt material. Det jag främst syftar på är beskrivningen av Finland

som ett ”Broderland” som det framställs i delen ”Hjälp till Finland”. De delar som kan 

sammankopplas med det vetenskapliga historiebruket blir därmed beskrivningen av: krigsutbrottet, 

Per Albin Hansson och hans samlingsregering, Sveriges hjälp till Finland, att Tyskland var Sveriges

största handelspartner och vilka material som det främst handlades med, att Tyskland kräver 

transport av soldater och vapen på svenska järnvägar, att Sverige accepterar detta krav och den 

rådande censur som sätts in under krigsförloppet. 

Politik-pedagogiskt historiebruk

Det politik-pedagogiska bruket återfinns genom jämförelser mellan de politiska lägen som Sverige 

hade under denna tiden och den vi har idag. Det skrivs inte ut så konkret i texterna tagna ur denna 

läromedelsbok, dock kan det urskiljas vissa tendenser till vilken pressad situation Sverige befann 

sig i om en jämförelse med dagens situation aktualiseras. De enskilda delar som på något sätt kan 

härledas till detta historiebruk är: Sveriges inkopplande av en samlingsregering, Tysklands 

maktfaktor i handelsutbytet med Sverige, både Tysklands krav på att handeln ska fortsätta som den 

tidigare gjort och kravet att Tyskland ska få bruka svenska järnvägar för att skicka vapen och 

soldater inom landets gränser, tidpunkten kring midsommaren 1941 framställs som en allvarlig 

situation då det inte handlade om soldater på permission utan en division av stridande soldater som 

får åka genom Sverige. Det går även att lyfta fram regeringens särskilda lagar som direkt skapar 

censur, vilket Sverige inte har idag.

Existentiellt historiebruk

Det existentiella bruket återfinns i delar där kopplingar mellan Sverige och Finland görs i form av 

begreppet ”broderland” när Finlands krig emot Sovjet inleds, denna koppling antyder om att det 

29 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans.Uppström, Rolf  (2013:299)
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finns en identitet där Sverige och Finland har någon form av samhörighet. Under tiden kan tänkas 

att denna identitet byggs på genom att vi försöker minnas en samlad identitet vid den uppenbara 

press som nationerna känner. Bilden av Sverige som neutralt kan också ses som ett existentiellt 

historiebruk, då Sverige är placerade mitt i en konflikt där de är pressade att agera på ett visst sätt. 

Icke-bruk

Det som är ligger närmst i beskrivningen kring ett icke-bruk är exemplet som beskriver hur Sverige 

väljer att agera gällande Censur. För förtydligandets skull är detta exempel inget icke-bruk som 

presenteras utan kan snarare ses som ytterligare en indikator på den pressade situationen som rådde.

Den svenska regeringen anser att det ligger i Sveriges intresse att inte förarga tyskarna och väljer i 

detta exempel att censurera en artiklar för att undvika anfall snarare än att dessa åsikter tystas och 

raderas ifrån historieskrivningen. 

4.2. Levande historia. 9 skriven av Kaj Hildingson och Lars Hildingson

Material som presenteras i läromedlet

I norra Sverige fanns det gruvor med järnmalm. Malmen fraktades med tåg till Narvik i Norge och 

åkte senare vidare med båt till Tyskland. Utan järnet som fanns i malmen kunde inte fabrikerna i 

Tyskland tillverka stridsvagnar och vapen som behövdes i kriget, vilket gjorde malmen väldigt 

viktig för tyskarna. Tyskland ockuperade aldrig Sverige, kanske var tyskarna rädda att britterna i så 

fall skulle bombat gruvorna vilket skulle leda till att de inte skulle få någon järnmalm.30 

Sverige stödde ingen av de båda sidorna då de förklarat sig neutrala i kriget, men den svenska 

regeringen lät tyskarna sända tåg genom Sverige, på tågen fanns det tyska soldater och vapen. 

Sverige var alltså inte helt neutrala. Sverige var pressade och den svenska regeringen vågade inte 

säga nej till tyskarna. Krigets påverkan var varierad, med brist på importerade varor som bensin och

vissa typer av matvaror skapade ransoneringsåtgärder så dessa varor skulle räcka till alla som 

behövde det. För att försvara landet om det blev krig blev många män inkallade i militärtjänst och 

kunde vara inkallade i flera år. Kvinnorna fick då ta hela ansvaret för både hem och barn.31 

Vid krigsutbrottet av andra världskriget 1939 inkallades många män till krigsmakten och skickades 

30 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars (2013:42)

31 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars (2013:43)
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till olika platser i Sverige för att göra sig beredda för eventuellt krig. Kvinnor fick därmed ta över 

männens jobb på bl.a. industrin och andra arbetsplatser. Vid krigsslutet kom männen hem och ville 

ha tillbaka sina tidigare arbeten. Därmed skickades kvinnorna återigen hem för att bli hemmafruar 

på nytt.32  

Historiebruk som kan urskiljas i boken Levande historia. 9

Vetenskapligt historiebruk

Det vetenskapliga bruket återfinns i alla de enskilda delar som presenterar fakta och i denna 

läromedelsbok inkluderar detta: Järnmalmens vikt och syfte för tyskarna, Sveriges neutralitet med 

en brasklapp om att vi egentligen inte var helt neutrala, krigets påverkan på såväl importvaror som 

de enskilda individernas situation till följd av Sveriges inkallning av män för att försvara landet vid 

krig, samt hur detta i sin tur påverkade kvinnans situation. 

Politik-pedagogiskt historiebruk

Det politik-pedagogiska bruket återfinns genom jämförelser mellan de politiska lägen som Sverige 

hade under denna tiden och den vi har idag. Värt att nämna i denna del är att: Sverige var neutrala 

men inte helt, att bristen av importerade varor leder till ransoneringsåtgärder, att männens 

inkallning i militärtjänst påverkar såväl kvinnor som män samt att Sverige och den svenska 

regeringen inte vågade säga nej till tyskarna. 

Existentiellt historiebruk

Det existentiella bruket återfinns i delar då Sverige beskrivs som pressade och vågade inte säga nej 

till tyskarna. Detta skapar en bild av att Sverige blir ”vi” och Tyskland blir ”dem”, trots 

handelsutbytet så sker det inte på ömsesidig grund då Sverige inte vågar säga nej till Tysklands 

begäran. Bilden av Sverige som neutralt kan också ses som ett existentiellt historiebruk, då Sverige 

är placerade mitt i en konflikt där de är pressade att agera på ett visst sätt. 

4.3. Historia. 9. Skriven av Mattis Tordai

Material som presenteras i läromedlet

Hamnstaden Narvik i Norge var särskilt viktig då det var därifrån järnmalmen som de tyska 

32 Hildingson, Kaj och Hildingson, Lars (2013:90)
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fabrikerna köpte av Sverige skeppades.33 

Sverige styrdes under kriget av en samlingsregering som bestod av alla riksdagspartier utom 

kommunisterna, som övriga partier inte litade på. Den viktigaste uppgiften var politikerna i 

samlingsregeringen överens om, att klara Sverige genom kriget tillsammans. Inledningsvis var 

rädslan för anfall från Tyskland stor. Både Norge och Danmark hade tagits över av tyskarna och 

Sverige var indraget. Den svenska regeringen ville visa tyskarna att de absolut inte hjälpte deras 

fiender. De ville inte ge tyskarna anledning att anfalla Sverige och tillät till och med Tyskland 

transportera stora mängder vapen och två miljoner soldater genom landet. Det var många män som 

kallades in för militärtjänstgöring långt hemifrån. 34 

Förutom att se till att Sverige höll sig utanför kriget var regeringen tvungna att importera 

nödvändiga varor för landets fortsatta fungerande. Regeringen satsade på att handla med Tyskland 

och fick bl.a. kol som var det viktigaste drivmedlet för kraftverk, båtar och uppvärmning, samt 

konstgödsel till jordbruken och vapen. Tyskarna fick bl.a. järnmalm som de använde i sina 

vapenfabriker. Ibland betalade tyskarna med guld och en del av detta guld hade stulits ifrån länder 

Tyskland ockuperat, det kan inte heller uteslutas att guld som tillhört mördade judar hamnade i 

Sverige. Det var viktigt för den tyska krigsindustrin att få köpa järnmalm från Sverige, en annan 

produkt som också var viktig för tyskarna var det kullager som såldes och smugglades till Tyskland.

Irritationen emot Sveriges hjälp till tyskarna växte hos England och USA, vilket gjorde att USA till 

slut hotade om att ”av misstag” bomba SKF:s kullagerfabrik i Göteborg.35 

Tyckte svenska folket det var rätt att hjälpa Tyskland?

Svenskar tyckte bra om Tyskland före kriget och många beundrade Hitler som givit tyskarna tro om

framtiden. Det var få svenskar som var nazister under denna tiden, men många tyckte bättre om 

nazisterna än kommunisterna i Sovjet. Idéer om ”den nordeuropeiska rasens överlägsenhet var 

också någonting som många svenskar gillade. Efter att Tyskland 1940 attackerat Danmark och 

Norge var det inte längre många som gillade Tyskland. Vid Tysklands ockupation av Norge var det 

många svenskar som beundrade den norska motståndsrörelsen. När slutet av kriget började närma 

33 Tordai, Mattis (2012:35)

34 Tordai, Mattis (2012:51)

35 Tordai, Mattis (2012:52)
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sig slutade vi sälja järnmalm och kullager till tyskarna och stödde de allierade. I detta skede stod det

klart att Tyskland skulle förlora och det började även bli känt i Sverige om Nazisternas 

koncentrationsläger och andra hemskheter tyskarna gjorde sig skyldiga till.36 

Fördjupning

När Finland krigade emot Sovjet bad de om Sveriges hjälp, men den svenska regeringen ville hålla 

sig utanför kriget. Nationen skickade däremot stora mängder vapen och stridsflygplan till Finland. 

Finlands modiga kamp väckte stor beundran i Sverige och 8500 frivilliga kämpade på den finska 

sidan i kriget. Finland gav upp efter tre månader men trots att Sovjet vann kriget räddade 

motståndet Finlands frihet och fick ge bort landområden till Sovjet. 37

Historiebruk som kan urskiljas i boken Historia. 9

Vetenskapligt historiebruk

Det vetenskapliga bruket återfinns i alla de enskilda delar som presenterar fakta och i denna 

läromedelsbok inkluderar detta: Vikten av hamnstaden Narvik för handeln med Tyskland, att 

Sverige styrdes av en samlingsregering, att männen inkallades i militärtjänstgöring långt hemifrån, 

att det inledningsvis fanns en stor rädsla för anfall från Tyskland i och med att Norge och Danmark 

redan tagits över, regeringens uppdrag förutom att hålla Sverige borta från krig, vilka handelsvaror 

som var viktiga för Sverige, den svenska inställningen till nazister och kommunister och Sveriges 

hjälp till Finland i sitt krig emot Sovjet. 

Politik-pedagogiskt historiebruk

Det politik-pedagogiska bruket återfinns genom jämförelser mellan de politiska lägen som Sverige 

hade under denna tiden och den vi har idag. Värt att nämna kopplat till detta historiebruket är: Att 

Sverige styrdes av en samlingsregering, att rädslan för ett tyskt anfall var stor, Sveriges beroende av

att handla med Tyskland för att få landet att fungera, att Sveriges hjälp till tyskarna irriterade 

England och USA vilket leder till ett hot om att bomba en kullagerfabrik i Göteborg samt svenskars 

inställning till nazistisk ideologi och kommunisterna i Sovjet. Något som nämns i delen som 

handlar om den tyska ockupationen av Norge och Danmark är att Sverige blir indraget, att hävda 

detta riktar sig till det politik-pedagogiska historiebruket, dock skrivs det inte mer än just att  

36 Tordai, Mattis (2012:52)

37 Tordai, Mattis (2012:53)
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”Sverige var indraget” vilket skapar utrymme att fundera t.ex. på vilket sätt blev Sverige indraget i 

och med ockupationen av Danmark och Norge. 

Existentiellt historiebruk

Det existentiella bruket används genom att belysa Sveriges stora rädsla för ett anfall från Tyskland. 

Detta tyder på att Sverige under denna tid var under press och skapar en svensk identitet som ”vi” 

och en tyskarna uppfattas som hotet ”dem”.  

Moraliskt historiebruk

Det moraliska bruket kan återfinnas i beskrivningen av det guld som tyskarna betalade med i 

handeln med Sverige. I texten framgår det att tyskarna ibland betalade med guld som stulits ifrån 

länder Tyskland ockuperat samt att det inte kan uteslutas att guld som tillhört mördade judar hamnat

i Sverige.  

Ideologiskt historiebruk

Det ideologiska historiebruket återfinns inte i lika stor utsträckning som det vetenskapliga och 

politik-pedagogiska av förklarliga skäl. Dock finns det även tendenser av detta begrepp i detta 

läromedel i form av framställningen av svenskarnas inställning till nazisterna, det nämns bl.a. att 

svenskarna gillade idéer som hävdar ”den nordeuropeiska rasens överlägsenhet”. 

Generell kommentar gällande icke-bruket

Icke-bruket

Detta bruk återfinns inte i läromedlen dock känns det viktigt att ha med i arbetet då det under denna 

tid på flera håll brukades i Europa under denna tid. Jag såg tidigare de svenska censurlagarna som 

ett Icke-bruk, men har ändrat uppfattning kring detta. Det kan vara svårt att återfinna icke-bruk i 

litteratur då de ofta blivit tystade. 
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4.4. Sammanställning

I tabellen nedan sammanfattas de olika beröringspunkter som läromedlen tar upp i de delar 

kopplade till Sverige under andra världskriget, materialet har på många sätt skiljt sig åt gällande 

omfattning, beröringspunkter sett till ämnen såväl som användning av historiebruk. Genom mitt 

resultat vill jag snarare än att beskriva vilka läromedel och historiebruk som lämpar sig bäst för 

undervisning i ämnet visa på att liknande material kan presenteras på olika sätt och därmed 

presenterar ett faktabaserat urval på olika sätt. För resultatet blir det därmed intressant när samma 

ämnen inom ämnesområden presenteras på olika sätt även om de baseras på liknande grund, detta 

kan dock inte göras med alla delar som presenteras då de inte alltid uppkommer i de övriga 

läromedlens urval.

Områden som behandlas: Hi utkik 7-9 SOL 4000 Levande 

historia 9

So:s Historia 9

Förklarades neutralt 
under andra världskriget

             X                  X

Samlingsregering               X                  X

Per Albin Hansson               X

Hjälper Finland i sin 
kamp emot Sovjet

              X                  X

Sveriges handelspartner 
Tyskland

              X                 X                   X

Järnmalm och Kol                X                 X                   X

Sverige skickar tyska 
vapen och soldater 
igenom landet

               X                                   X

Minskad tryckfrihet och 
Censur

               X

Svenska män blir 
inkallade i militärtjänst 

                               X                   X

Kvinnornas roll                 X

Narviks viktiga roll i 
handeln

                                X

Kullager                                  X

Svenskars inställning till 
tyskarna

                                  X

Ransoneringsåtgärder                 X

Antal delar med i 
läromedel

               8 st               6 st                  9 st
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Historiebruk som 
används

Hi utkik 7-9 SOL 4000 Levande 

historia 9

So:s Historia 9

Vetenskapligt                X                  X                  X

Politik-pedagogiskt                X                  X                  X

Existentiellt                X                  X                  X

Moraliskt                  X

Ideologiskt                X                  X

Icke-bruk                

Antal               4 St                  3 st                 5 st

Baserat på resultatet kan slutsatser kring material, beröringspunkter och användning av 

historiebruket göras. Som sagt har materialet varierar kraftigt och eftersom jag inte har haft någon 

mall baserat på vilka delar som bör beröras i denna del av läromedlen är det av yttersta vikt att inte 

snurra in sig för mycket på de siffror som resultatet indrivit. Konkret kan det fastställas att 

omfattningen på området varierat kraftigt mellan de olika läromedlen. Utkik 7-9 har använt sig av 

684 ord i beskrivningen av Sverige under kriget, samtidigt som So•S Historia 9 formulerat sig på 

580 ord, med något färre ord presenterade Levande historia 9 sin del kopplat till området med 

endast 204 ord. Med detta i åtanke känns det svårt att få ut samma material som de övriga 

komprimerat ner till ca en tredjedel, samtidigt som de är det ända läromedel som beskriver kvinnans

roll under denna tid. Detta gör att antalet ord blir ytterligare ojämnt fördelat och innehållet svårt att 

jämföra på ett värdigt sätt med varandra. Delen som beskriver hur kvinnor påverkades av 

krigsförloppet blir förhållandevis stor av det totala urvalet då Levande Historias material är så klart 

mycket mindre än de övriga två läromedlen jag valt att använda mig av i detta arbete. 

Användandet av fler historiebruk behöver inte betyda att ett visst läromedel i med sitt material är 

bättre än något annat, det var inte heller det som var syftet bakom examensarbetet att ta reda på. Det

vi kan se är att historiebruken använts för att belysa olika delar av historien och på olika sätt. Det 

som i min mening blir mest intressant att undersöka lite grundligare är just de ämnen som framställs

på olika sätt i läromedlen och försöka hitta orsaker till detta bortom faktorn att läromedel måste 

fatta sig kort och då ibland kan göra ett val att ta bort delar väsentliga för berättelsen, ett val kring 

vilket urval som är viktigast för förmedlandet av kunskap kopplat till det enskilda ämnet. De delar 

som alla tre har med i sina läromedel är att Sverige var handelspartner med Tyskland och 

järnmalmen och kolens vikt. De olika läromedlen väljer att presentera materialet på olika sätt, då 
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Historia. 9 fokuserar på att belysa hur viktig handeln var för Sverige, i och med kolens centrala roll 

samt andra varor vi också bytte till oss. I denna text står det kort om att Tyskarna i gengäld bl.a. fick

järnmalm som användes i vapentillverkningen. I Levande historia är järnmalmen i tydligare fokus 

då de bl.a. tar upp hur viktig järnmalmen var för tyskarna, hur malmen fraktades och beskriver 

malmen som en möjlig faktor till att Sverige inte blev ockuperade av Tyskland. Hi-utkik ger en 

tydligare bakrund där handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland gås igenom något mer i detalj än

de andra läromedlen. Malmens vikt för tyskarna beskrivs, men också vikten av kol och koks till 

uppvärmning för Sverige. Det blir tydligt att båda nationerna har stort intresse av att fortsätta handla

med varandra som de gjort under stor del av 30-talet och att Sverige meddelat att om Tyskland 

skulle attackera Sverige skulle gruvorna där järnmalmen fanns förstöras. 

Exempel viktiga att belysa är delar som tagits upp av läromedlen Hi: historia. 7-9 och Levande 

historia. 9 där de beskriver Sveriges ställning som neutralt land i kriget. Ett annat exempel är i delar

där Historia. 9 och Levande historia. 9 beskriver situationen att svenska män blir inkallade i det 

militära på olika sätt och med olika syften i sitt belysande. 

Hi: historia. 7-9 beskriver kort hur Sverige med dåvarande statsminister Per Albin Hansson 1939 

förklarar sig neutrala i andra världskriget och att en samlingsregering bildas. Levande historia 

skriver något utförligare om just Sveriges neutralitetsställning. De skriver att Sverige inte ställer sig 

bakom någon av sidorna och förklarar sin neutralitet, dock lyfter de i denna del problematiken med 

att Sverige lät tyskarna sända tåg igenom Sverige, vilket gör att de inte var helt neutrala. När detta 

uppkommer i de andra läromedlen beskrivs inte detta som något som motsätter Sveriges 

neutralitetsställning på samma sätt som det framställs i just detta läromedel. 

Vid innehållet gällande inkallningen av Svenska män i militärtjänst presenteras också materialet 

med olika vinklar. Historia. 9 nämner detta genom en kort utryckt rad där de belyser att många män

faktiskt kallades in i militärtjänst under denna tid och att de fick göra denna långt hemifrån. I 

levande historias skildras både att svenska män inkallas till militären men också vad det leder till i 

det svenska samhället. De belyser som ända läromedel i arbetet hur kvinnan i samhället påverkas, 

genom att männen kallas in i det militära tar många kvinnor över de arbeten som tidigare männen 

haft, det blir också en tydligare ansvarsfördelning då kvinnorna förväntas ta hand om barnen själva. 

Det förtydligas även att när männen åter igen kommer hem ifrån sin tjänstgöring återgår kvinnorna 
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till sina tidigare roller som hemmafruar. 

5.Diskussion

5.1. Sammanfattande resultatdiskussion

Resultatet i detta arbete riktar sig främst emot olikheter mellan texterna vilket är naturligt då olika 

människor gör olika urval vid en sammanställning av sitt tänkta material och då min valda del att 

analysera samtidigt ska följa läromedlens röda tråd måste författarna förhålla sig till läromedlens 

övriga delar inom samma ämnesområde. Problematiken med läromedel i min mening kan ibland bli 

att de förenklas och konkretiseras ner på grund av målgruppen de riktar sig emot och det begränsade

utrymmet som författarna har att tillgå. Det kan skapa en känsla av att viss information blir lite 

ryckt ur sitt sammanhang, då det bör vara med i utvalet men det samtidigt inte finns möjlighet att ge

läsaren den bakgrund som ibland krävs för att kunna förstå de faktabaserade utläggningarna och 

dess faktiska påverkan på helhetsbilden och andra eventuella händelseförlopp. Detta är någonting 

som pedagogen bör ta hänsyn till och i viss mån vara vaksam inför, att pedagogen möjligen bör 

komplettera de uppgifter som till elever ges i läromedel med tydligare förklaringar med 

bakomliggande faktorer samt senare händelseförlopp. 

Skolverket har gått ut med forskning i artikeln ”På vilket satt kan laromedel styra 

undervisningen?” kring läromedel och beskriver hur det är upp till läraren att göra ett didaktiskt val 

gällande läromedel och att särskilja dessa ifrån kursplanen. De beskriver hur ett läromedel som är 

anpassning efter kursplanen inte därmed automatiskt täcker in alla de delar som kursplanen gör.38 

Det didaktiska ansvaret som vilar på pedagogens axlar behöver ibland förtydligas och se till 

kursplanens mål med möjlig hjälp av läromedel i detta arbete, möjligen som ett komplement till 

övrig undervisning. 

I litteraturgenomgången nämns Niklas Ammert och Ylva Wibaeus, båda med en tanke om att senare

få återkomma i en senare del kopplad till undervisningssituationen. Båda dessa skrifter riktar sig till 

i huvudsak till undervisning som handlar om förintelsen vilket detta arbete inte lika utpräglat gör, 

därför bör det förtydligas att det inte är det jag tänker titta på i detta korta diskussionsavsnitt utan på

de beröringspunkter som de har gentemot mitt arbetsmaterial samt hur det kan användas i 

undervisningssituation. 

38  Skolverket (2016-03-14)
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Ylva Wibaeus beskriver hur forskare beskrivit skiftet mellan vilka historiebruk skolan har främst 

använt sig av under 1900-talet. I denna exemplifiering beskrivs den klassiska undervisningen kring 

föra seklets början vara inriktad på moraliskt och ideologiskt historiebruk förutom det vetenskapliga

bruket. Efter andra världskriget blev ickebruket allt tydligare, då världspolitiken även påverkade 

skolan. Detta kunde gå ut över det existentiella bruket då frågor gällande identitet och tillhörighet 

åsidosattes. Det politik-pedagogiska återfinns först i senare tid efter att förintelsen väckt allt större 

intresse efter 1990-talet. Dess påverkan går bl.a. att finna i kursplanen där fostrande av 

demokratiskt kompetenta medborgare blir utskrivet.39 

Niklas Ammert beskriver bl.a. hur historiebruken går att återfinna i undervisningen i sin artikel om 

vad och hur må ni beratta? Ammert beskriver hur flera bruk kan överlappa varandra i 

historieberättandet och såväl i undervisningen. I undervisningen kopplad till förintelsen så visar 

hans studie på att det vetenskapliga, politik-pedagogiska och moraliska bruket uppkommer i större 

utsträckning än de övriga. Exempel som lyfts sett till det moraliska bruket är värderingsövningar 

där motiveringar kring syftet bakom dessa bl.a. ser till att eleverna ska förstå lidande och lära sig 

hur man ska behandla andra människor. Exempel där det vetenskapliga bruket kan yttra sig är när 

läraren beskriver förintelsen och gör det möjligt att jämföra med andra folkmord. Det politik-

pedagogiska bruket beskrivs inte med konkreta exempel på hur de kan yttra sig utan beskrivs i 

korthet med att det ofta används av politiska eliter med syftet att påverka eller belysa något, både 

lärare och elever tycker dock att detta är ett bra verktyg att det bör prioriteras i undervisningen och 

att det går att lära sig om det förflutna med dennes hjälp.40 

David Lowenthal beskriver hur kulturarvet och dess relation med historien genom att visa på 

exempel där människor fortfarande lever sammankopplat med historien. I detta exemplet handlar 

det om indianer som lever i USA, där deras arv beskrivs som historia samtidigt som deras 

levnadssätt och kultur återfinns i vår samtid och inte är föråldrad.41 

Kulturarvet är starkt sammankopplat till de övriga begrepp som ständigt återkommer i detta arbete, 

dvs. myt, identitet och historiebruk. Vilket kan hävda sin plats i historieämnet genom relationen 

mellan historia, samtid och framtid. 

39 Wibaeus, Ylva (2010:30-31)
40 Ammert, Niklas (2011:67-68)
41 Lowenthal, David (1998:168). 
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Lowenthal tar upp problematiken med att vi inte kan besitta sanningen fullt ut då det alltid på något 

sätt sker ett urval genom historien, några delar plockas alltid bort vilket gör att den inte går att 

rekonstruera på exakt samma sätt även om bilden kan vara lik.42 I detta exempel gjorde han en 

liknelse med att vi bär med oss en väska som omöjligen kan fyllas med allting, nödvändiga delar 

kan vi oftast få plats med i en väska men det går helt enkelt inte att få med oss allt. Detta går i stor 

utsträckning att likna med just de läromedelsexempel jag valt att analysera såväl som historia i 

övrigt. 

Identitetsbegreppet kan ses på olika sätt och Lowenthal belyser kulturarvets roll i detta genom att 

beskriva hur vi redan från födseln blir placerade i olika former av grupper sammankopplade med 

andra människor.43 Genom kulturarvet blir den personliga identiteten sammankopplad med 

kollektiva identiteter, bl.a. nationella eller religiösa. Detta kan liknas med Eriksens syn på identitet, 

som han väljer att presentera som identifikationer då han vill visa en mer dynamisk och mångsidig 

bild av begreppet. Att identifiera sig med något är situationsanpassad vilket gör att vi som individer 

kan ha många olika identiteter baserat på vilket sammanhang vi väljer att jämföra oss med 

någonting annat.44 För att återkoppla detta till undervisningssituation och övrig historieskrivning bör

vi förhålla oss kritiskt till framställningar där en okomplicerad gestaltning av problemen 

presenteras, då det ofta kan finnas fler faktorer att addera, i form av olika typer av identifikationer 

kopplade till fler grupper än vad som av historieskrivningen väljer att använda i sitt urval. 

5.2. Diskussion kopplad till myt, historiebruk och identitet

Ett av mina mål med detta arbete är att jag ska kunna använda mig av så mycket som möjligt av de 

samlade material i min undervisning vid ett senare skede som utexaminerad lärare. I detta mål 

inkluderas självklart historiebruket, men även hur jag kan använda mig utav relationen mellan 

mytbildning och identitet. Då jag är övertygade om att dessa begrepp på ett positivt sätt kan addera 

en vidare förståelse för hur historiebruk används och har använts genom tiderna. 

För att kunna förstå oss på en viss identitet måste vi också förstå vad som ligger till grund till 

42 Lowenthal, David (1998:112). 

43 Lowenthal, David (1998:55). 

44 Eriksen, Thomas Hylland (1996:54). 
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denna. I vissa fall är det myter i den bemärkelse jag valt att använde dem, men det kan även vara 

andra faktorer som spelar in ofta genom historiebruk. Alltså bör fokus ligga på hur dessa 

mytbildningar är uppbyggda, för vem de riktar sig åt och i vilket syfte de uppkommit. Om detta 

görs tror jag att vi kan få en vidare förståelse för hur det kommer att påverka framtiden och hur det 

har påverkat dåtiden. 

Jag funderar därför hur jag i egenskap av lärare skall kunna lyfta identiteter skapade genom myter, 

som i sin tur blir en form av historiebruk. Dessa myter kan såväl som vilka historiebeskrivande 

texter som helst granskas utifrån redan etablerad fakta och kategoriseras tolkas in som någon eller 

flera delar av de historiebruk som existerar. Myter som riktar sig till den folkgrupp individen själv 

är en del av ser jag möjlighet att flera bruk kan användas för att hävda sin identitet och legitimitet 

för olika auktioner. Genom ett icke-bruk kan en enskild sida av historien belysas och om denna sida

främst handlar om det egna folkets utsatthet och förklaringar gällande övergrepp på dessa individer 

vidrör vi det existentiella bruket. 

Genom att belysa bakgrunder till myter och vad som skapar identitet kan en vidare förståelse för hur

samhällets uppbyggnad skett samt hur det återspeglas i den samtida samhällsförändringen. Just att 

kunna göra reflektioner och se samband mellan dåtid, nutid och framtid kan genom begreppen 

identitet och mytbildning göras alltmer klar. Ett personligt mål med detta examensarbete var att jag 

skulle få hjälpmedel och redskap att använda i den undervisning jag kommer att bedriva i egenskap 

av lärare i ämnet historia på grundskolan. Att kunna ta med mig historiebrukets komplexitet och 

med hjälp av det skapa situationer där mytbildningen i den bemärkelse jag valt att presentera den 

har en plats i historieundervisningen och att dess plats kan motiveras genom styrdokument och 

personliga mål gällande vart jag vill komma med min undervisning. Det finns mer att utgöra av 

mytbildningen än just det faktabaserade och dess möjligen ifrågasatta sanningshalt, genom att 

undersöka dessa utsagor kan betraktaren se mönster i önskvärt beteende inom just den gruppering 

som skrivit myten. Det går även att belysa på vilka sätt som gruppen försöker motivera en uråldrig 

hävd samt se till hur den identitet som målas upp gestaltas inom gruppen samt utanför. Källkritik i 

dagens samhälle blir allt viktigare i dagens samhälle, då mängder av artiklar som verkar trovärdiga 

publiceras som sanningar utan att de baseras på vetenskaplig opartisk fakta och när informationen 

på nätet blir allt mer lättillgänglig är det viktigt att ge eleverna de redskap som de behöver för att 

kunna se till om den information som tillgivs vilar på en vetenskaplig grund eller om det finns spår 
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av vidare tolkningar eller faktiska faktafel. 

Hur samspelar då myt, identitet och historiebruket?

Myten är ett form av historiebruk, där individer genom historien på något sätt ofta söker en uråldrig 

hävd där en identitet byggs upp. I exempel som gestaltningen av Gustav Vasa och en otrolig resa 

baserad på motgångar och hur dessa övervins skapas en viss identitet som hade kunnat användas i 

flera syften för att motivera människor att hålla med en tes som drivs kring svenskhet. Eftersom det 

finns stort tolkningsutrymme i hur identiteter ska yttra sig och agera i olika sammanhan kan även 

samma historia betyda olika för olika individer, det vill säga att det finns olika sanningar av 

historien. 

Myter i den bemärkelse jag valt att använda mig av dem kan vi urskilja olika typer av historiebruk. 

Exempel på historiebruk som kan användas genom mytbildning är bl.a. de existentiella, ideologiska,

moraliska och icke-bruket. Eriksen beskriver hur symboliska länkar kan skapas mellan våra egna 

erfarenheter och mytiska händelser, vilket kan leda till att en större identitet kan förkroppligas. Om 

en människa kopplas samman med en grupp som ska tänka på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt

likt en nation och en nationell identitet används det ideologiska historiebruket i 

identitetsskapandet.45 Ètt exempel på hur ideologisk mytbildning kan yttra sig är inom politiken, 

genom att berättelser individer känner koppling till sprids, kan individer skapa band och sympatier 

till en viss politisk ideologi. Som nämnt tidigare i arbetet kan en och samma berättelse tecknas in i 

flera historiebrukskategorier. Konkreta exempel på detta kan urskiljas genom att belysa den rådande

sisutaionen i Europa under andra världskriget. Sovjetunionen och flera andra bedriver ett 

ideologiskt historiebruk genom att förespråka kommunism, samtidigt som de aktivt bedriver ett 

icke-bruk genom att inte tillåta ideologier i landet som motsäger det rådande styret. På den motsatta 

sidan kan ett existentiellt historiebruk urskiljas, genom att myter beskriver den pressade situationen 

för de individer som inte håller med styret på något sätt yttrar sig. Samtidigt som denna 

mytbildningen kan vara ett existentiellt historiebruk, kan det vara ett lika mycket ideologiskt som 

moraliskt eller samtliga beroende på vilket sätt det yttrar sig. Om individer genom sin politiska eller

etniska identitet motarbetas genom att de inte får sprida sina sanningar kan alltså myten genom 

kommunikationsformen mun till mun vara ett ideologiskt, existentiellt, moraliskt, politik-

45 Eriksen, Thomas Hylland (1996:57). 
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pedagogiskt, vetenskapligt-historibruk och icke-bruk.  

5.3. Kritisk diskussion kopplad till begrepp och flytande formuleringar som det inte 

ges tydliga svar på. 

I denna del har jag valt att fokusera på olika delar av läromedlen där det finns utrymme att kritisera 

det historiebruk som använts. Detta rör sig bl.a. om flytande formuleringar som det ges någon 

bakgrund eller möjlig raljans som saknar fakta bakom. 

Något som både Hi: historia. 7-9 och Historia. 9 väljer att ta upp är bilden av bilden av politiker 

med kommunistisk utgångspunkt. Hi-Historia skriver :”I den nya regeringen ingick personer från 

alla riksdagspartier utom kommunisterna, som inte fick vara med eftersom de ansågs opålitliga”46  

och Historia. 9 väljer att formulera sig: ”Under kriget styrdes Sverige av en samlingsregering. I 

den satt alla riksdagpartierna utom kommunisterna, som de andra partierna inte litade på.”47 

I dessa läromedel sker ingen beskrivning i varför dessa politiker anses ”opålitliga” eller som 

Historia. 9 väljer att formulera sig ”som de andra partierna inte litade på”. Den bakomliggande 

fakta kan enkelt tillgodoses genom att de faktiskt uteslöts ur regeringen på någon grund och att båda

dessa läromedel i sitt urval väljer att ta med detta skapar en viss indikation om att det är viktigt. 

Dock finns det i min mening en vilja att få reda på varför kommunisterna sågs på detta sätt, utan 

den kan möjligen en slutsats dras till att det var en följd av Sveriges vilja att inte förarga tyskarna på

något sätt, likt ett tydligt ställningstagande emot de ideologiska tankar som deras fiender vilar på. 

I Hi: historia. 7-9 sker en beskrivning där Finland nämns som Sveriges ”Broderland”: 

”Nar sovjet anföll Finland i november var det många i Sverige som ville hjalpa ”broderlandet”.”48 

Detta sker inte helt taget ur ett sammanhang utan skrivs i delen där det redogörs för Sveriges bidrag 

i Finlands kamp emot Sovjet, dock finns det ingen redogörelse för på vilka grunder svenskar kände 

samhörighet med Finland vilket kan insinueras vid en sådan begreppsanvändning. Som som Sverige

och Finland på något sätt delar identitet eller känner en större samhörighet än en grannation som ser

46 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2013:51). 

47 Tordai, Mattias (2012:51). 

48 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2013:53). 
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efter sitt lands intresse. Det kan vara så att denna samhörighet i stor utsträckning existerar, dock 

känns den inte så självklar så att denna typen av begreppsanvändning går kan användas utan att på 

något sätt redogöras.

I Levande historia. 9 beskrivs en möjlig anledning till varför Sverige inte blev ockuperat av 

Tyskland: 

”Sverige blev inte ockuperat av tyskarna. Kanske var de radda för att britterna i så fall skulle ha 

bombat området dar jarngruvorna låg. Då hade ju tyskarna inte fått någon jarnmalm.”49

De tre ytterligare oklarheterna riktar sig till läromedelsboken Historia. 9 som bl.a. skriver: 

”I början var radslan för ett tyskt anfall stor. Tyskarna hade ju tagit Danmark på en dag, Norge på

två månader och stora delar av Europa med. Sverige var indraget.”50

Detta skrivs utan vidare utveckling på vilket sätt ”Sverige var indraget”, vilket ger läsaren utrymme 

att ställa frågor som t.ex. ”på vilket sätt?” eller ” Som stridande land?”, att ta i biaktning är detta den

enda utav de tre läromedel jag valt att använda mig av i denna analys som inte konkret skrivit ut att 

Sverige under kriget var neutralt, vilket kan skapa ytterligare frågor just kopplade till detta exempel.

Historia. 9 skriver även: 

”Darför ville regeringen visa Tyskland att sverige absolut inte gjorde något som kunde hjalpa 

tyskarnas fiender.”51

Denna formulering återfinns i delen med beskrivning om hur den svenska regeringen tillät 

transporten av två miljoner tyska soldater och mängder med vapen genom landet. I denna del 

återfinns ingen beskrivning om på vilket sätt denna vilja yttrade sig, mer än just denna händelsen. 

Det är oklart om författarna menade att den svenska regeringen på något annat sätt väljer att ta 

tydligt avstånd gentemot Tysklands fiender i kriget. 

En formulering som flera gånger återkommer är just hur många svenskar funderade och agerade i 

vissa situationer. Detta finns säkerligen vittnesbeskrivningar eller tydliga åsiktsförklaringar bakom, 

49 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars, 1927- (2013:41). 

50 Tordai, Mattias (2012:51). 

51 Tordai, Mattias (2012:51). 
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dock presenteras inte någon av dessa i den text som presenteras till eleverna vilket gör att jag snabbt

blir kritiskt inställd till dessa flytande formuleringar. I delen kopplad till om svenska folket tyckte 

det var rätt att hjälpa Tyskland under kriget skriver Historia. 9:

”Och aven om få svenskar var nazister sjalva, så tyckte många att nazisterna var battre an 

kommunisterna i Sovjetunionen. Många svenskar gillade nazisternas idéer om ”den noreuropeiska 

rasens överlagsenhet”. Men efter att Tyskland på våren 1940 anfallit Danmark och Norge var det 

inte langre många svenskar som gillade tyskland.”och ”Den tyska ockupationen av Norge blev 

hård och många svenskar beundrade de norska motståndskamparna.”52

Självklart känns det rimligt att försöka förmedla hur svenskar under denna tiden tyckte och tänkte, 

dock framgår det inte vilka dessa många är och hur författaren valt att dessa människor att på något 

sätt bli indikatorer i hur svenskar under denna tiden tänkte kring Sveriges handel och stöd till 

Tyskland.  

Det är en skör tråd mellan att på ett pedagogiskt sätt förmedla information på ett tydligt och 

komprimerat sätt och att skapa en egen sanning utan att ha fakta i ryggen för att kunna stå bakom 

den tes författare bedriver i lärosyfte. Genom att kort belysa dessa begrepp som väcker frågetecken 

hos mig har jag förhållit mig kritisk till den information jag analyserar samt lyft vissa av de 

formuleringar författarna skrivit utan att på ett tydligt sätt presentera på vilket sätt de är förankrade i

en vetenskaplig opartiskhet och har fakta bakom sig. Då ingen av läromedlen har källhänvisning är 

det svårt att gå tillbaka och djupare undersöka den fakta som bygger de argument och redovisning 

kopplade till olika historiska områden. Även om detta troligen finns att hitta någonstans kan detta 

skapa vissa svårigheter att stärka dess legitimitet och sanningshalt, vid framför allt flytande 

formuleringar gällande ett samhälles inställning till en viss ideologi eller handlingar. 

52 Tordai, Mattias (2012:52). 
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