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Abstract 

 

Denna uppsats handlar om svenska läroböcker i historia för gymnasiet och deras 

framställningar av Andra världskriget och Sveriges roll under kriget, i fråga om Sveriges syn 

på den tyska nazismen, permittenttrafiken och judefrågan. Undersökningsperioden är mellan 

1950 och 2000 och omfattar totalt tjugo läroböcker. I uppsatsen undersöks även huruvida 

framställningarna i läroböckerna följt den historiografiska utvecklingen i Sverige under 

samma tid. Genomgången visar att den historiografiska utvecklingen till stor del följts i 

läroböckerna. Resultaten visar också att Sveriges roll i Andra världskriget kortfattat nämns 

eller helt utelämnas. Uppsatsen ger insikt i hur viktigt det är att som lärare vara medveten om 

historiens tidsbundenhet samt att förhålla sig kritisk till sitt undervisningsmaterial. 

 

Nyckelord: historia, lärobok, historiografi, läroboksförfattare, permittenttrafik, nazism, 

judefrågan 
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1 INLEDNING 

De första kunskaperna om Sveriges och omvärldens historia som elever i den svenska skolan 

får ta del av sker vanligtvis via den historieundervisning de får i skolan. Det klassiska 

upplägget för historieundervisningen innebär oftast att man utgår från en lärobok i historia. 

Utifrån läroboken sker undervisningen med hjälp av historielärarens direktiv och det är 

således med hjälp av innehållet i denna lärobok som eleverna får en övergripande bild av 

historien. Läroboken blir också viktig då det som står i den till skillnad från vad en lärare 

förmedlar är bestående och något som eleverna hela tiden kan återkomma till. Följaktligen 

blir det som står i läroböckerna många gånger huvudsakligt fokus för historieundervisningen 

och en viktig källa för elevernas inhämtande av kunskaper. 

       Det som tas upp i läroböckerna, är till stor del läroboksförfattarnas egna urval. Deras 

tolkningar av historiska skeenden och historiesyn är av vikt för de historiska texternas 

innehåll. Författarna bör även ta hänsyn till aktuella läroplaner, styrdokument och så gott det 

går framställa innehållet på ett pedagogiskt sätt. Innehållet är dessutom beroende av 

författarnas syn på vad som är värdefull kunskap. Även olika statliga instanser, såsom till 

exempel statens institut för läromedelsinformation (SIL), har genom skolans historia granskat 

läromedel innan de godkänts för utgivning. Trots att det finns ett uttalat krav på att läromedel 

i demokratisk anda ska framställas objektivt, d v s inte företräda någon politisk eller religiös 

linje, är det naturligt att såväl statliga granskningsinstanser som läroboksförfattare samt andra 

parter involverade i produktionen precis som alla människor i samhället har egna 

uppfattningar.  

           Målet är att producera läroböcker som faller inom ramen för det som samhället vid 

aktuell tid finner acceptabelt och intressant. Vad som anses vara ett intressant innehåll har 

skiftat genom historien. En viktig faktor som då kan tänkas påverka läroböckernas innehåll är 

således den tid då boken skrivs. Förändras framställningarna och deras innehåll med tiden? 

Följer läroböckerna den historiografiska (för begreppsdefinition se 1.6) utvecklingen? Det 

finns många frågor man kan ställa angående läroböckernas innehåll och framställningar. I 

denna uppsats kommer jag att försöka besvara några av dem. Jag kommer utifrån svenska 

läroböcker i historia för samhällsvetenskaplig linje (för vidare beskrivning se 1.4) på 

gymnasiet undersöka hur Andra världskriget framställs rent generellt och hur Sveriges roll i 

kriget framställs mellan åren 1950 och 2000. Att jag valt Andra världskriget beror främst på 

att jag finner det relevant som utgångspunkt bl a för en etisk diskussion om Sveriges 

förhållningssätt till Nazityskland under kriget, Förintelsen och neutralitetspolitiken 
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(permittenttrafiken) i relation till dagens mångkulturella samhälle och dess problem med 

rasism och främlingsfientlighet. Utifrån mina resultat kommer jag även att undersöka 

huruvida den historiografiska utvecklingen satt spår i läroböckernas innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

I denna undersökning är mitt syfte inte att närmare gå in på läroboksförfattarnas bakgrund 

eller vilken inverkan den statliga granskningen kan ha haft på läromedel. En allmän 

diskussion om läroboksförfattare i detta sammanhang kan dock bidra till en djupare förståelse 

av läroböckernas framställningar. 

       De läroböcker jag valt att granska har publicerats av ett fåtal stora förlag. 

Läroboksförfattarna kan placeras i någon av följande kategorier: gymnasielärare, före detta 

gymnasielärare eller forskare. Många av dessa författare har medverkat i producerandet av 

flera läroböcker. För att få en tydligare bild av läroboksförfattare i Sverige kommer jag här att 

hänvisa till Sture Långströms studie Författarröst och lärobokstradition (se 1.3 för en 

närmare beskrivning). Uppdraget att skriva en lärobok kommer vanligtvis från något av 

förlagen. De tillfrågade har ibland rekryterat kollegor eller bekanta på informella vägar. I 

vissa fall kommer initiativet till att skriva en lärobok från författarna själva. Som exempel kan 

nämnas Göran Graninger och Sven Tägil.1 Vem bestämmer då vad som ska stå i 

läroböckerna? Majoriteten av de tillfrågade läroboksförfattarna i Långströms studie svarar att 

de själva bestämt innehållet, men att bokförlagen utifrån ekonomiska intressen framfört sina 

åsikter. Val av diagram, bilder och kartor har oftast skett i samråd med förlaget.2 

Hur har då den statliga granskningen av läroböckerna sett ut? År 1948 bildades en nämnd 

med två representanter från Skolöverstyrelsen och fem andra personer som valts ut av kungen 

som skulle granska läroböckerna. Statens läroboksnämnd lades ner 1974 och inom 

skolöverstyrelsen inrättades istället läromedelsnämnden som 1983 kom att hamna under 

statens institut för läromedelsinformation (SIL). Målet för granskningen var att se till att 

läroböckerna ur statens synvinkel hade rätt innehåll.3 År 1991 upphörde den statliga 

granskningen helt och ansvaret kom istället att läggas på de enskilda kommunerna. Enligt 

Långström kan den statliga granskningen ha påverkat de historiska läroböckernas 

                                                 
1 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 81-82 
2 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 87-88 
3 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 199-201 
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framställningar i den bemärkelsen att de blivit mer ”utslätande, i vissa fall tråkiga och 

intetsägande”.4 

         Här följer en kort presentation av den svenska gymnasieskolans utveckling i Sverige 

från 1905 fram till idag. År 1905 delades det befintliga läroverket upp i en lägre och en högre 

utbildning, realskolan respektive gymnasieskolan. I och med denna reform fick flickor nu 

tillträde till realskolan och från 1928 fick de även möjlighet att utbilda sig i gymnasieskolan. 

År 1962 togs beslutet att realskolan och folkskolan nu skulle ersättas av en nioårig 

grundskola. Tre år senare, 1965, tillkom två utbildningslinjer på gymnasiet, den ekonomiska 

och tekniska, till de tidigare tre, humanistisk-, naturvetenskaplig- och samhällsvetenskaplig 

linje. Dessa fem linjer blev nu treåriga och den tekniska kunde man även gå i fyra år.5 År 

1994 infördes läroplanen för den frivilliga gymnasieskolan (Lpf 94). I och med denna 

läroplan upphörde den statliga regleringen av skolan och kommunerna blev nu ansvariga för 

de lokala skolplanerna och realiserandet av dem. 1995/96 genomgick gymnasieskolan 

ytterligare en förändring. De tidigare linjerna ersattes nu av sexton nationella treåriga 

program. I vissa kommuner finns det även möjlighet att gå ett individuellt program.6 

       Då det gäller Andra världskriget förutsätter jag att dess utveckling är allmänt känd och 

jag kommer därför inte att redogöra för den här. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt allmänna syfte med denna undersökning är att försöka klarlägga hur ett urval läroböcker 

i historia för gymnasiet under fem decennier framställer Andra världskriget rent generellt och 

Sveriges roll under kriget samt om framställningarna påverkats av den historiografiska 

utvecklingen. Med rent generellt avses här framställningarnas uppbyggnad i form av 

disposition, bilder och textinnehåll. För att kunna genomföra denna undersökning kommer jag 

att studera läroböcker i historia för gymnasiet mellan åren 1950 och 2000. Min 

huvudfrågeställning blir därmed följande: 

 

• Förändras framställningarna av Andra världskriget och Sveriges roll under kriget i 

läroböckerna i historia för samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet mellan åren 1950 och 

2000 och hur kan det kopplas till den historiografiska utvecklingen? 

För att kunna besvara denna fråga tar jag hjälp av följande fem underfrågeställningar: 

                                                 
4 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 206 
5 Dahllöf, Urban, Svensk utbildningsplanering under 25 år (1971) s. 66 
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1) Hur många sidor i läroböckerna i historia handlar om andra världskriget? 

2) Hur stor del av det antal sidor som skrivits om Andra världskriget i läroböckerna handlar 

om Sverige? 

3) Hur ser framställningarna av Andra världskriget ut rent generellt och vad skrivs om 

Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen?  

4) Vad skrivs om Sveriges syn på den tyska permittenttrafiken?  

5) Vad skrivs om Sveriges agerande i den s k judefrågan? 

 

De historiografiska exempel jag kan finna i läroböckerna kommer att diskuteras i samband 

med underfrågeställningarna. 

 

1.3 Forskningsläge 

Det finns inte någon forskning som specifikt rör detta ämne, d v s hur Andra världskriget och 

Sveriges roll i kriget framställs i historieböcker för gymnasiet mellan åren 1950 och 2000 och 

om den följer den historiografiska utvecklingen i Sverige. Det har dock getts ut ett antal 

publikationer och böcker om den historiografiska utvecklingen i såväl Sverige som omvärlden 

samt motsvarande som handlar om synen på skolböcker. Utifrån mitt syfte har jag i huvudsak 

granskat litteratur som rör Sverige mellan åren 1950 och 2000.  

        Professor Sven Lilja diskuterar den historiografiska utvecklingen inom och utanför 

Sverige i boken Historia i tiden som är uppdelad i fyra huvuddelar. I den första delen 

diskuteras historiografins utveckling tiden före 1800-talet, i den andra 1800-talet och i de två 

sista delarna 1900-talets första respektive andra hälft (fram till 1989). Denna undersökning 

kommer att koncentreras kring den sista delen som tar upp senare delen av 1900-talet (för 

vidare beskrivning se 1.6).  

        Avhandlingen Sex perspektiv på svensk historisk forskning är ett av två pilotprojekt som 

initierades av HSFR (humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) och UHÄ 

(universitets- och högskoleämbetet) i mitten på 1980-talet. Projekten har som mål att 

utvärdera historisk forskning. Sex sakkunniga på området redogör i varsin framställning sina 

synpunkter på svensk historieforskning.7 Boken ger mig en god överblick över den allmänna 

historiografiska utvecklingen rörande historieforskningen i Sverige. 

                                                                                                                                                         
6 Jarlén, Leif, Gymnasium 2000, tradition och förnyelse (2000) s. 9-10 
7 Landberg, Hans (red.), Sex perspektiv på svensk historieforskning (1988) s. 11 
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Knut Kjeldstadli, professor vid Oslo universitet, diskuterar i sin bok, Det förflutna är inte vad 

det en gång var, bland annat historieämnets framväxt, historiografi, hur historisk forskning 

bedrivs och hur ämnet historia tillämpas i samhället. Sammanfattningsvis kan boken ses som 

en presentation av ämnet historia.8 Bland annat skriver Kjeldstadli om syftet med att syssla 

med historiografi.  

 
… genom studier av tidigare arbeten kan man se hur de har kommit till korta. Därifrån kan man 
formulera program och rekommendationer om hur det är möjligt att komma vidare.9  

 
Boken är intressant för min undersökning då den ger insikt i den historiografiska 

utvecklingen. I boken finns även ett avsnitt under benämningen ”Historia i skolan”. Här 

diskuterar Kjeldstadli problematiken med att förmedla historiska kunskaper till elever på ett 

fruktbart sätt. I avsnittet presenteras även en kort historik gällande olika 

undervisningsteorier.10  

       Boken Lärobok om läromedel, av Lennart Berglund (red.), syftar till att utveckla lärares 

kritiska synsätt på läromedel för att göra urvalet av undervisningsmaterial lättare.11 I boken 

diskuteras bland annat vad man ska tänka på vid läroboksvalet och hur man ska se på 

läroboken. 

       Sture Långström har i sin bok Författarröst och lärobokstradition genomfört en 

historiedidaktisk studie där han intervjuat sjutton läroboksförfattare i Sverige. Långströms 

undersökning avser att ge en bild av hur mycket författarnas egna åsikter kan märkas i 

läroböckerna. Långström kommer bland annat fram till att författarnas skrivande påverkats av 

statliga läroplaner och granskningar, marknadens efterfrågan, historielärobokstraditionen samt 

egna erfarenheter. Vidare skriver han att ett skolämnes utformning, till exempel 

historieämnet, kan ge oss en bra bild av den rådande statsmaktens politiska värderingar.12 

Som exempel tar han upp hur de demokratiska värdena efter Andra världskriget fick stor vikt. 

Tolerans för oliktänkande och minoriteter var något som nu skulle prägla samhället och 

framförallt skolan.13 Innehållet i dessa böcker har utgjort tänkvärda bidrag till denna 

undersökning.  

 

 

                                                 
8 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 9 
9 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 44 
10 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 260-266 
11 Berglund, Lennart (red.), Lärobok om läroböcker (1991) : Förord 
12 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 82 
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1.4 Källmaterial och källkritik 

Det källmaterial jag kommer att arbeta med är tryckta källor. Jag har valt att undersöka alla 

svenska gymnasieböcker i historia för den treåriga teoretiska linjen, samhällsvetenskapliga 

linjen, som behandlar andra världskriget, utgivna mellan åren 1950 och 2000 och som funnits 

tillgängliga på Lärarhögskolan (LH) och Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm. Från och 

med 1950 fram till 1969 motsvarades den samhällsvetenskapliga linjen av den allmänna linjen 

och från 1996 det samhällsvetenskapliga programmet. 

         Läroböckerna jag undersökt är följande (utgivningsår och antal sidor anges inom 

parentes): Allmän historia för gymnasiet (1953, 396 s.), Allmän historia för gymnasiet, (1954, 

399 s.), Allmän historia för gymnasiet (1959, 482 s.), Allmän historia för gymnasiet (1963, 

408 s.) Historia för gymnasiet. Allmän och nordisk historia efter år 1000 (1965, 547 s.), 

Källor till historien II (1967, 417 s.) denna bok fungerar som lärobok vid enskilt arbete och 

som komplement till en vanlig textbok, Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan 3, 

(1968, 265 s.), Historia för gymnasiet. Åk 3 (1970, 232 s.), Världen under två århundraden 

(1974, 120 s.), Två sekler (1977, 465 s.) Medeltid till nutid 2 (1977, 439 s.), Historia i världen 

(1981, 261 s.), Grepp om historien (1983, 440 s.), Historiens huvudlinjer 3 (1984, 361 s.), 

Alla tiders historia (1988, 382 s.), Nya alla tiders historia (1989, 362 s.), Vägar till nuet. 

Från forntiden till våra dagar (1990, 153 s.), Alla tiders historia (1992, 451 s.), Historia. 

Gymnasieskolan kurs A (1995, 408 s.), Människans historia: lärobok i historia för 

gymnasieskolan (1995, 544 s.), Historia för gymnasiet. A-kursen. Människan genom tiderna 

(1997, 355 s.), Nya alla tiders historia (1999, 381 s.) och EPOS - för gymnasieskolans kurs A 

och B (1999, 582 s.). (För respektive boks författare, se bilaga 1). Vissa av dessa böcker har 

utkommit i flera reviderade upplagor. Till exempel (Nya) Alla tiders historia där jag har valt 

att titta på två upplagor från respektive decennium (1980- och 1990-talet). 

        Antalet sidor i dessa läroböcker varierar mycket. Det säger inte så mycket i sig då 

innehållet skiljer sig i fråga om disposition. Vissa av läroböckerna har flera bilder medan 

andra har väldigt få. Några av läroböckerna är mer luftigt disponerade med lite text på varje 

sida medan andra fyller hela sidor med text.  

 

1.5 Avgränsningar och metod 

                                                                                                                                                         
13 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 67 
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Anledningen till att jag valt just Andra världskriget grundar sig delvis på ett personligt 

intresse men även, som tidigare nämnts, på att jag finner det relevant som utgångspunkt bl a 

för en etisk diskussion om Sveriges förhållningssätt till Nazityskland under kriget. 

Undersökningsperioden för denna uppsats har jag valt att avgränsa till femtio år. 

Gränsdragningen mellan årtiondena ska ej ses som exakta utan görs här för att ge en mer 

överskådlig bild av utvecklingen.  

         Inledningsvis kommer jag att undersöka hur stor del av dessa läroböcker som handlar 

om andra världskriget. Jag kommer att räkna antalet totala sidor i varje lärobok. Sedan räknar 

jag antalet sidor som handlar om andra världskriget. Den senare siffran som jag får fram 

dividerar jag sedan med lärobokens totala sidantal. Detta tal multiplicerar jag sedan med 100 

för att på så sätt få fram ett procenttal. Procenttalen kommer att återges i heltal. Således sker 

en avrundning av de eventuella tal jag får fram som innehåller decimaler. Sedan kommer jag 

att räkna antalet sidor som handlar om Sveriges roll i kriget. Den siffran divideras sedan med 

antalet sidor som handlar om Andra världskriget och multipliceras därefter med 100. Även 

dessa procenttal kommer att presenteras i heltal och avrundas därmed i de fall de innehåller 

decimaler. De procenttal jag slutligen får fram kommer att presenteras i två tabeller och utgör 

därmed en kvantitativ del av uppsatsen.  

        Efter presentationen av siffrorna kommer jag att diskutera och analysera dem i 

sammanfattande kommentarer. Den andra delen omfattar huvuddelen av undersökningen och 

kommer att presenteras kvalitativt. För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag 

att studera läroböckerna från respektive årtionde. Det första jag kommer att göra är att 

övergripande redogöra för hur Sveriges roll under Andra världskriget beskrivs i läroböckerna 

och ge en allmän bild av hur framställningarna ser ut gällande stil, disposition, sakinnehåll 

och antal bilder. Detta kommer att ske i form av att jag presenterar delar av innehållet i 

läroböckerna. Denna information kommer jag sedan att analysera och diskutera. Då materialet 

är så omfattande blir det en omöjlighet att redogöra för allt innehåll i läroböckerna. För att 

uppnå en hög grad av validitet, d v s att jag mäter det jag avser att mäta, kommer jag att 

noggrant hålla mig till mina frågeställningar som kommer att fungera som riktlinjer genom 

hela undersökningsdelen. Reliabiliteten, d v s att mäta rätt14, har jag försökt tillgodose genom 

att i så stor utsträckning som möjligt utgå från de för mitt forskningsproblem relevanta 

faktorerna vid bearbetningen av mitt material.  

                                                 
14 Bjereld, Ulf , Demker, Marie och Hinnfors, Jonas, Varför vetenskap? (1999) s. 102-105 
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       Min ambition att utifrån mina resultat se om man kan finna tydliga exempel i de 

historiska läroböckernas framställningar som kan kopplas till den rådande historiografiska 

utvecklingen kommer även att diskuteras närmare här. 

1.6 Teoretiska utgångspunkter - den historiografiska utvecklingen i Sverige från 1950 

till 2000 

I denna uppsats kommer jag, som tidigare nämnts, bland annat att undersöka huruvida man 

kan koppla de framställningar som görs i de historiska läroböckerna till den historiografiska 

utvecklingen i Sverige mellan 1950 och 2000. Vad betyder då ”historiografi”? Sven Lilja, 

högskolelektor i historia vid Södertörns högskola, diskuterar begreppet i sin bok Historia i 

tiden. Han skriver att historiker genom alla tider ett flertal gånger har bestämt, omarbetat och 

sökt förbättra betydelsen av sitt verksamhetsområde. Vidare skriver han att ”Studiet av denna 

historia kallas historiografi och handlar om historieskrivningens, historieforskningens och 

historieundervisningens historia.”15 Det är denna definition av ordet som kommer att vara 

gällande i denna undersökning. 

          För att få en bild av den historiografiska utvecklingen i Sverige återges här en 

övergripande beskrivning av den före 1950 och sedan mellan åren 1950 och 2000.  

 

Före 1950 

Under 1800-talet dominerade den s k historismen den västerländska historiesynen. Denna 

historieuppfattning innebar en koncentration på det extraordinära och individuella i historien. 

Enstaka händelser, stater och för historien betydelsefulla aktörer hamnade i fokus. ”Historia 

blev aktörsorienterad, politiskt inriktad och idiografisk till sitt kunskapsintresse.”16 Målet var 

att genom noggranna genomförbara experiment på ett tydligt sätt påvisa historiska 

skeenden.17 Eller som Leopold von Ranke, en av revisionismens betydelsefulla företrädare, 

uttryckte det: ”Man skulle rekonstruera hur det verkligen varit.”18 Empirin blev således av 

stor betydelse i forskningssammanhang. Denna historiesyn hade sitt ursprung i romantiken 

och betonade varje tids särart och personlighet som var unik för just denna tid.19 

 

1950-talet 

                                                 
15 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 7 
16 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 21 
17 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 35 
18 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 52 
19 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 51 
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Många historiografiska forskare menar att Andra världskriget blev av stor betydelse för den 

historiska forskningen. På grund av den världsomvälvande händelsen ökade nu behoven av 

förnyelse när det gällde den rådande historieuppfattningen och de metoder och 

frågeställningar forskarna arbetade med. Kriget medförde en ny medvetenhet hos historikerna. 

Denna medvetenhet innebar att man nu började forska kring det oförutsägbara och de 

konsekvenser som mänskliga misslyckanden kan medföra. Den s k revisionistiska 

historieskrivningen fick nu ett uppsving. Revisionism innebär en strävan till förändring av 

rådande historiesyn och utgör således ingen egen historiesyn i sig själv. Denna 

historieuppfattning handlar istället om att ifrågasätta tidigare vetenskapliga teser som innan 

kriget inneburit en centrering kring Europa med dess stater och romantiska nationalism.20 

Sammanfattningsvis blev 1950-talet en tid då den historiska vetenskapen gick i 

revisionismens tecken d v s ett avskalande av den nationalromantiska historieuppfattningen 

och politisk ensidighet och innebar en ökad medvetenhet om mänsklighetens ofullkomlighet 

och dess ödesdigra konsekvenser. 

 

1960-talet 

1960-talet kan sägas utgöra en brytningens tid i den historiografiska utvecklingen.21 Under 

detta decennium skedde stora förändringar vad det gäller historieämnet. I revisionismens 

kölvatten fick bland annat socialhistorien sin genombrytning. Ett ökat intresse för människor 

blev allt mer påtagligt och kan sägas utgjorde en reaktion på den tidigare stat- och 

politikcentrerade historiesynen. En allenarådande definition av begreppet finns inte men kan 

bland annat omfatta studier av ett folks historia där politiken lämnats utanför, arbetare, 

kvinnor, etniska minoriteter, vardagsliv m m.22 I och med socialhistoriens inträdde på den 

historiska forskningsarenan skapades nu många nya oupptäckta områden för helt ny forskning 

såsom arbetarrörelse, kvinnohistoria, familjehistoria, demografi och lokalhistoria m m. Detta 

resulterade i att ett flertal specialdicsipliner nu kom att bildas. En ökad mångfald inom ämnet 

skapade nu större möjligheter till specialiseringar inom ämnet.23 

        Under 1960-talet kom också utomeuropeisk historia att göra sig gällande inom den 

historiska forskningen. Även om den fortfarande var starkt färgad av imperialistiska 

                                                 
20 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 65 
21 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 61 
22 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 83-84 
23 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 64 
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influenser blev den nu allt mer förekommande.24 I Sverige var det vid denna tid nästintill 

oacceptabelt att inte vara internationellt inriktad i sin forskning. Stora satsningar gjordes på en 

internationalisering av den historiska forskningen.25 

        Vid 1960-talets slut svepte en vänstervåg genom västvärlden. Det gjorde avtryck även på 

den historiska forskningen. Den s k historiematerialismen, eller Marxs lära, kom nu att 

influera forskningen.26 Enligt denna historiesyn är det ekonomin som är drivkraften till 

förändring. Forskningen kom nu allt högre grad att koncentreras kring olika klasskamper som 

förekommit i samhället, t ex godsägarnas exploatering av bondeklassen under feodalismen, 

kapitalismens framväxt ur det feodala samhället och förhållandet mellan ägare, teknologi och 

lönearbetare.27 Historiematerialismen skulle få sitt slutliga genombrott i början på 1970-talet. 

Etablerandet av de samhällsvetenskapliga disciplinerna vid denna tid kom också att influera 

den historiografiska litteraturen vid denna tid.  

 
En mycket stor del av forskningen under denna period kom att koncentreras kring 
industrialiseringsskedet på 1800-talet och 1900-talets första tre, fyra decennier. 28 

 
Denna orientering mot modern historia skilde sig från den forskning som varit gällande 

tidigare (t ex under 1950-talet) då forskningen i huvudsak behandlat äldre historia så som 

senmedeltiden. Enligt Lilja är en av orsakerna till denna revidering samhällskunskapernas 

starka ställning vid denna tidpunkt. Denna utveckling skulle sedermera komma att bli allt 

tydligare under 1970-talet. 

 

1970-talet 

Under detta decennium var historieforskning kring arbetarklassens uppkomst och uppbyggnad 

under 1800- och 1900-talen ett vanligt förekommande. Marxistiska influenser var tydliga 

inom forskningen.29 Första halvan av 1970-talet var också en tid som präglades av ekonomisk 

nedgång och politisk turbulens.30 Sverige och övriga världen drabbades av den internationella 

oljekrisen 1973-74, då de oljeproducerande länderna slöt sig samman i en kartell för att höja 

oljepriserna. Detta resulterade i kraftiga prishöjningar och en ekonomisk nedgång för 

Sveriges del. Arbetslösheten ökade och det blev underskott i statsbudgeten. Detta kom också 

                                                 
24 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 65-66 
25 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 79 
26 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 72 
27 Åmark, Klas, ”Histografi 2: Svensk historieskrivning” i Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en 
gång varit (1998) s. 68 
28 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 89 
29 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 94 
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att påverka forskningsvärlden. Den optimism och resurstillväxt som varit gällande under 

1960-talet där nya stora projekt initierades utan några större svårigheter fick ett abrupt slut i 

och med den ekonomiska kris som drabbade Sverige och stora delar av övriga världen under 

1970-talets första hälft. ”Sextiotalets radikala optimism förbyttes mot sjuttiotalets slut i mer 

defaitiska attityder.” Nedgången kulminerade i början på 1980-talet. 

 

1980-talet 

I början av 1980-talet präglades den historiska forskningen av stagnation.  
Nyrekryteringen till forskarutbildningen sjönk kraftigt för att under en kort period så gott som upphöra. 
Doktorandstrukturen förändrades märkbart med en påtagligt höjd genomsnittsålder till följd.31  

 
Detta handlade inte om en kvalitetsförsämring utan om att det producerades färre 

avhandlingar inom historieforskningen än tidigare. En viss återhämtning skedde mot slutet av 

årtiondet, men 1960-talets glansdagar återupplevdes inte. En förändring skedde dock under 

detta decennium. Från att historieforskningen varit mer inriktad på kvantitativa, demografiska 

och sociala strukturer kom den nu att mer handla om antropologiska frågeställningar och 

problem. Intresset att forska om människors vardagstillvaro i historien bli nu allt större. Den 

kvantitativa forskningen fick nu ge plats åt den kvalitativa.32 Bland annat resulterar 1960- och 

1970-talets växande intresse för kvinnofrågor i den första professuren i kvinnohistoria vid 

Göteborgs universitet 1982.33 Primärt handlar kvinnoforskningen om kvinnornas ställning i 

arbetslivet.34  

 

1990-talet 

Under detta årtionde utvecklades allmänhetens intresse för historia avsevärt. Efterfrågan på en 

mer folkligt skriven historia ökade. Författandet av allt mer populärvetenskapligt skrivna 

historieböcker blev allt vanligare. Publikationerna medförde ett mer aktivt samarbete mellan 

bokförlag, historiker och media för att tillgodose den växande marknaden. Detta ställde 

emellertid nya krav på historikerna gällande språk och framförallt, valet av innehåll. 

Berättarkonsten blev således allt viktigare i historieskrivningen. Under detta årtionde skedde 

en återkoppling till historismen som kommit att dominera historieskrivningen före Andra 

världskriget då enstaka händelser, stater och för historien betydelsefulla aktörer hamnade i 

                                                                                                                                                         
30 Hadenius, Stig, Modern svensk politisk historia, (2003) s. 145 
31 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 97 
32 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 106 
33 Landberg, Hans (red), Sex perspektiv på svensk historieforskning (1988) s. 146 
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fokus. Ett exempel är Peter Englund och hans verk, ”Poltava” från 1988. Historiker har nu 

också tillgång till betydligt mer kunskaper än tidigare. ”Det är först under de senaste 

decennierna som vi fått grundliga kunskaper inom områden som social historia, 

arbetslivshistoria och ekonomisk historia…”35. Detta medför en ökad specialisering inom 

forskningen. Till exempel kom kvinnoforskningen att nu etableras. Den handlade nu mer om 

en djupare analys av hur män och kvinnor konstrueras som sociala kategorier än om kvinnans 

roll i det mansdominerade arbetslivet. De svenska historikerna under detta årtionde förefaller 

vara mindre öppna politiskt än vad sina mer radikala föregångare på t ex 1960- och 70-talet 

var. Trots det tenderar historikerna att vara mer påverkbara av utvecklingen i samhället och de 

frågor som tas upp på den politiska dagordningen. 

 
Det finns också ett tryck utifrån, från den offentliga samhällsdebatten på att historiker ska producera 
kunskaper om än det ena än det andra aktuella problemet - det är en positiv effekt av det ökade 
historieintresset i samhället.36  

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det under dessa femtio år hänt mycket i den 

historiografiska utvecklingen i Sverige. Jag kommer i min undersökning att se om man kan 

finna tydliga exempel på detta i de historiska läroböckerna från samma period. 

 

1.7 Disposition 

Undersökningsdelen kommer att disponeras efter mina underfrågeställningar. Under varje 

frågeställning, som kommer att fungera som rubrik, kommer årtiondena att redogöras i 

kronologisk ordning. Resultaten från undersökningsdelen kommer sedan att diskuteras i 

uppsatsen sista del, den sammanfattande analysen. 

 

                                                                                                                                                         
34 Lilja, Sven, Historia i tiden (1989) s. 105 
35 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 72 
36 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 74 
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2 UNDERSÖKNING 

 

2.1 Hur många sidor i läroböckerna i historia handlar om andra världskriget? 

För respektive läroboksförfattare och utgivningsår, se bilaga 1. 

 

 

Tabell 1. Andel av totala antalet sidor i respektive lärobok som behandlar Andra världskriget 
under perioden 1950 till 2000. Procent 
 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet  

Bok 1 2 % 2 % 3 % 1 % 7 %  

Bok 2 2 % 2 % 4 % 4 % 3 %  

Bok 3 2 % 8 % 3 % 2 % 4 %  

Bok 4  6 % 2 % 4 % 2 %  

Bok 5    6 % 2 %  

Bok 6      6 %  

Bok 7     3 %  

Källa: LH och KB 

 

 

Sammanfattande kommentar 

Framställningarna om Andra världskriget tenderar att vara relativt jämnstora under 

undersökningsperiodens två första årtionden för att sedan öka något under 1970-talet. Under 

1980-talet sker ingen större förändring men såväl antalet utgivna böcker som den andel som 

behandlar kriget bli allt mer omfattande under 1990-talet. En tänkbar förklaring till denna 

ökning kan kopplas till den historiografiska utvecklingen. Historieforskningen kom nu i högre 

grad att koncentrera sig på vanliga människor vardagsliv. Att ge en beskrivande bild av hur 

vanliga människor hade det kräver troligtvis större utrymme än en redogörelse av 

krigsförloppet med stater, siffror och årtal. Under 1990-talet ökade även allmänhetens intresse 

för historia. Att större kunskaper nu erhållits än tidigare och att det skrevs mindre detaljerat 

och mer berättande är en tänkbar förklaring till den märkbara ökningen.  

 

 

2.2 Hur stor del av det antal sidor som skrivits om Andra världskriget i läroböckerna 

handlar om Sverige? 
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För respektive läroboksförfattare och utgivningsår, se bilaga 1. 

 

 

Tabell 2. Andel sidor som behandlar Sverige under Andra världskriget av det totala antalet 
sidor som handlar om andra världskriget. Procent 
 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet  

Bok 1 0 % 0 % 10 % 0 % 14 %  

Bok 2 0 % 8 % 18 % 22 % 13 %  

Bok 3 0 % 11 % 8 % 0 % 31 %  

Bok 4  12 % 0% 13 % 8 %  

Bok 5    24 % 14 %  

Bok 6     24 %  

Bok 7     20 %  

Källa: LH bibliotek och KB 

 

Sammanfattande kommentar 

Andelen som behandlar Sverige är obefintlig under 1950-talet för att öka något från mitten av 

1960-talet. Under 1960-, 1970- och 1980-talet varierar omfattningen i relation till den totala 

andelen. I hälften av böckerna från dessa tre årtionden skriver man ingenting om Sveriges roll 

under kriget, medan det får relativt stort utrymme i övriga böcker. Detta resultat pekar på att 

det uppenbarligen fanns ett stort utrymme för läroboksförfattarna att välja vad och hur mycket 

de ville skriva om kriget. Detta stämmer överens med majoriteten av de tillfrågade 

läroboksförfattarna i Långströms studie som svarar att de själva bestämt innehållet.37 En 

förklaring till det stora utrymmet i hälften av böckerna kan vara att det under slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet påbörjades ett stort forskningsprojekt i Sverige med namnet 

”Sverige under andra världskriget” (SUAV). Den första boken utkom 1971 och mellan 1971 

och 1975 produceras 21 avhandlingar inom detta projekt. Således hade man i och med detta 

projekt fått större kunskaper om Sverige under kriget. Under 1990-talet sker en markant 

ökning. En förklaring till detta kan vara att den statliga granskningen nu hade upphört. På så 

sätt fick såväl läroboksförfattarna som andra involverade i produktionen större frihet. Det är 

då tänkbart att man i allt högre grad valde att diskutera Sveriges roll i kriget än tidigare. Bland 

annat skriver Långström att den statliga granskningen kan ha påverkat framställningarna så 

                                                 
37 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition (1997) s. 87-88 
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till vida att de blev mer tråkiga och utslätande. Då den statliga granskningen försvann 

skapades större utrymme för kritiska diskussioner bland annat om Sveriges historia. En annan 

tänkbar förklaring till ökningen på 1990-talet kan vara att allmänhetens intresse för historia 

nu blev större. Detta kan även ha lett till ett ökat intresse för det egna landets historia. 

 

2.3 Vad skrivs om Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen och hur ser 

framställningarna ut rent generellt? 

Med ”Sveriges ställningstagande” menar jag här den officiella hållningen så som den 

framkommer i regeringen och riksdagens uttalanden och beslut. Jag kommer i denna 

delpresentation förutom att besvara underfrågeställningen även i de fall det är relevant ge en 

mer allmän beskrivning av framställningen, såsom uppbyggnad, disposition och bilder. 

Främst handlar det om för tiden märkbara förändringar. Detta för att ge läsaren en tydligare 

bild av läroböckernas innehåll. 

 

♦ 1950-talet 

I Allmän historia för gymnasiet från 1953 finns inte någonting beskrivet om Sveriges 

ställningstagande till den tyska nazismen. I läroboken finner man dock en tänkbar förklaring 

till att det saknas en närmare diskussion om detta i samband med framställningen av andra 

världskriget: 

 
Med hänsyn till att så kort tid har förflutit, sedan händelserna utspelades, och att kännedomen om de 
diplomatiska förhållandena ännu är mycket osäker, har framställningen inskränkts till en redogörelse 
för vad som synts vara det viktigast i det yttre händelseförloppet och till ett framhållande av de mest 
påtagliga sammanhangen.38 

 
De få svartvita bilder som finns föreställer olika statsöverhuvuden som var inblandade i kriget 

såsom till exempel Storbritanniens dåvarande premiärminister, Winstons Churchill. 

Framställningen koncentreras i huvudsak på olika stater och ger en relativt detaljerad 

beskrivning av krigsförloppet i form av datum och årtal.39 Framställningen i Allmän historia 

för gymnasiet från 1954 skiljer sig inte nämnvärt åt från ovan nämnda bok. Inte heller i denna 

kan man läsa någonting om Sveriges ställningstagande till nazismen. 

Så är även fallet i Allmän historia för gymnasiet från 1959. I ett kort avsnitt med rubriken 

”Nazismen” återges en kort beskrivning av nazismen och dess innebörd.40 Men man kan inte 

                                                 
38 Jacobson, Gustaf och Söderlund, Ernst, Allmän historia för gymnasiet, (1953) : Förord 
39 Jacobson, Gustaf och Söderlund, Ernst, Allmän historia för gymnasiet, (1953) s. 388-396 
40 Söderlund, Ernst och Seth, Ivar, Allmän historia för gymnasiet (1959) s. 433 
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finna något i denna text som säger någonting om Sveriges ställningstagande. Framställningen 

i denna lärobok är mer omfattande och detaljrik än de två tidigare böckerna och beskriver på 

ett mer ingående sätt krigsförloppet med tydliga rubriker. Rubrikerna är oftast centrerade 

kring en stat. Antalet bilder är fortfarande få, endast två i detta avsnitt.  

      Sammanfattningsvis kan man konstatera att framställningarna i läroböckerna under 1950-

talet tenderar att presenterar krigsförloppet övergripande. Det saknas berättande partier och de 

personer som nämns i böckerna är vanligtvis europeiska politiker under andra världskriget. 

Bilderna är få och i huvudsak på de politiska ledarna. Texterna är opersonliga, detaljrika och 

fulla med årtal. Det är staterna som är i fokus i dessa framställningar. 

 

♦ 1960-talet 

I Allmän historia för gymnasiet från 1963 finns det inte någon beskrivning om Sveriges 

ställningstagande till den tyska nazismen. Framställningen är i princip oförändrad jämfört 

med läroboken med samma titel från 1959. 

     I den andra läroboken jag granskat från detta årtionde, Historia för gymnasiet från 1965 

står det att ”Diktaturstaternas medvetna förakt för människans värde ledde till en djupare 

moralisk förnedring, än mänskligheten kanske någonsin tidigare upplevt.” Vidare står det att: 
 

1918 års händelser hade lett till en orientering västerut, särskilt mot England, och den nazistiska politiken 
hade hos det stora flertalet svenskar skapat en stark motvilja, skönlitterärt manifesterad bl a i Pär 
Lagerkvists prosatir ”Bödeln”. 41 

 
Framställningen i övrigt är uppdelad i två kapitel. I det första redogörs det för krigsförloppet, 

i det andra koncentreras framställningen till de nordiska länderna. Framställningen i övrigt är 

utan bilder och texterna fåordiga och detaljrika på årtal.  

       I Källor till historien II, från 1967 är avsnittet indelat i två delar. Den första delen har 

rubriken ”Andra världskriget” och innehåller många bilder, såväl små som stora helsidor. 

Bilderna visar bland annat nazistisk propaganda. Innehållet består av utdrag från Hitlers 

anfallsorder, anteckningar av den dåvarande amerikanske utrikesministern, japanska 

förhandlare, ett tal av Storbritanniens premiärminister, Winston Churchill, en rysk marskalk, 

soldatbrev och Atlantdeklarationen.42 Den andra delen har rubriken Norden under Andra 

världskriget och är uppbyggt på samma sätt som den första. Här finns utdrag från en tysk 

                                                 
41 Bäcklin, Martin, Carlsson, Sten, Lendin, Waldemar och Valentin, Hugo, Historia för gymnasiet (1965) s. 474-
475 
42 Graninger, Göran och Tägil Sven, Källor till historien II (1967) s. 370-392 
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marinchefs uppteckning och från Hitlers anfallsplan gällande Danmark och Norge.43 

Intressant att notera är att Japans inblandning i kriget här fått ett eget relativt stort avsnitt i 

framställningen.44 Man kan dock inte finna något som beskriver Sveriges ställningstagande 

till den tyska nazismen. Däremot kan man se ett tydligt exempel på ett ökat intresse för 

individen. I läroboken återges enskilda personers uttalanden, brev, tal och anfallsorder m m. I 

urvalet av de människors öden som här skildras finner man bland annat en rysk marskalk. 

Även Japans roll i kriget återges här i ett relativt lång avsnitt. Framställningarna koncentreras 

i huvudsak kring människor istället för stater. 

      I Historiens huvudlinjer från 1968 är avsnittet som handlar om Andra världskriget indelat 

i tre delar: ”Förhistorien”, ”Förloppet” och ”Norden under kriget”. Det finns tio bilder, bl a på 

offer som bärs ut från Warszawa ghettot och judiska fångar i ett koncentrationsläger.45 Dt 

finns inte någonting skrivet om Sveriges ställningstagande till nazismen. 

        Avslutningsvis kan det konstateras att framställningarna under slutet av 1960-talet blir 

mer varierande i sin utformning. Bilderna blir fler och bildtexterna mer beskrivande. Bilderna 

blir också större och föreställer inte längre bara politiska representanter från de involverade 

staterna utan ger läsaren en tydligare bild av krigets förödelse bland annat i form av ruiner 

och vanliga människor.  

 

♦ 1970-talet 

I Historia för gymnasiet från 1970 finns det förutom ett återgivande av krigsförloppet en 

närmare beskrivning av de nordiska länderna under kriget samlade under rubriken ”Norden 

under kriget” Avsnittet som handlar om Sverige har fått beteckningen ”Det neutrala 

Sverige”46. Här diskuteras Sveriges neutralitetspolitik under andra världskriget. Det står inget 

specifikt om hur Sverige ställde sig gentemot den tyska nazismen, men man kan märka att den 

s k neutrala hållning som Sverige enligt läroboken valde, bland annat genom att inte ge 

Finland militärt stöd i kriget mot Ryssland med risk för att själva bli invaderade av Tyskland, 

till viss del försvaras. Bland annat står det att den svenska regeringen hade större kunskaper 

än allmänheten om att Sverige inte var rustat för krig och det svenska försvarets brister.47 

Diskussionen om den svenska regeringens ställningstagande i kriget är till synes relativt 

okritisk i denna lärobok. I lärobokens förord står det även att framställningen följer de sociala, 

                                                 
43 Graninger, Göran och Tägil Sven, Källor till historien II (1967) s. 397-404 
44 Graninger, Göran och Tägil Sven, Källor till historien II (1967) s. 377-382 
45 Brolin m fl., Historiens huvudlinjer (1968) s. 265-271 
46 Borg, Ivan, Johansson, Sven-Åke och Gustafson, KG Jan, Historia för gymnasiet (1970) s. 255 
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politiska och ekonomiska utvecklingslinjerna i historien.48 Således kan man säga att 

läroboken tenderar att fortsätta i den riktning som sattes under 1960-talet i fråga om upplägg 

och innehåll. Framställningarna är i övrigt luftigt disponerad med lite text på varje sida. 

Endast en bild förekommer i detta avsnitt och är på Winston Churchill.49  

        I Världen under två århundraden från 1974 beskrivs inte det svenska ställningstagandet. 

Framställningen innehåller fyra bilder och texten är liten, komprimerad och detaljrik på datum 

och årtal. 50  

        I Två sekler från 1977 är framställningen uppdelad i tre avsnitt med rubrikerna 

”Blixtkriget i Europa”, ”Kriget blir ett världskrig” och ”Det totala kriget”. Krigsförloppet 

skildras kronologiskt och varvas med ett flertal stora bilder. Det enda som står om Sveriges 

ställningstagande till den tyska nazismen är att ”regering riksdag och riksdag och det svenska 

folket naturligtvis tog intryck av de tyska segrarna.”51 Vad detta intryck innebar framkommer 

inte. 

       I Medeltid till nutid 2 från 1977 består framställningen om Andra världskriget i huvudsak 

av en kronologisk presentation av krigets utveckling med exakta datum. Utöver detta finns det 

två bilder, en karta som visar Europa under kriget och en tabell över antalet döda i miljoner 

uppdelat i civila och soldater. 52 Således är det endast fakta och statistik som presenteras och 

någon diskussion rörande Sveriges ställningstagande finns inte. I avsnittet innan Andra 

världskriget som beskriver mellankrigstiden 1919-1939 finns dock delar som handlar om 

kriget inledande skede. Bland annat finner man rubriken ”Varför stoppades inte Hitler?”. Här 

står det att det förvånat såväl samtid och eftervärld hur England och Frankrike kunde föra en 

sådan eftergiftspolitik gentemot Hitlers Tyskland som växte sig allt starkare. Vidare står det:  

 
Kommunistskräcken, särskilt en ständig rädsla för Sovjetunionen och dess eventuella förnyade försök att 
släppa loss världsrevolutionen, var en huvudfaktor i Englands och Frankrikes ställningstaganden. Man 
föredrog fascismen och nazismen framför socialismen.53 

 
Intressant att notera här är också att författarna valt att skriva ”socialism” i den avslutande 

meningen istället för ”kommunism”. Således kan man utifrån denna text skönja en stark kritik 

hållning gentemot England och Frankrikes agerande under kriget. 

                                                                                                                                                         
47 Borg, Ivan m fl, Historia för gymnasiet, (1970) s. 255 
48 Borg, Ivan m fl, Historia för gymnasiet, (1970) s. : Förord 
49 Borg, Ivan m fl, Historia, (1970) s. 249 
50 Bergström, Börje och Håkansson, Ivar, Världen under två århundraden (1974) s. 76-80 
51 Hildingson, Lars, Kjellin, Gunnar, Norman, Torbjörn, Westin, Gunnar och Åberg, Alf, Två sekler (1977) s. 
319 
52 Samuelson, Sven, Medeltid till nutid 2 (1977) 
53 Samuelson, Sven, Medeltid till nutid 2 (1977) s. 330 
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        I framställningarna från detta årtionde kan man märka att elevaktivitet och kritiskt 

tänkande nu hamnar i fokus. Det finns i några av böckerna öppna frågor i samband med 

texterna som uppmanar läsaren att tänka själv. Texterna blir dock mer opersonliga nu jämfört 

med under 1960-talet. Böckerna fokuserar nu mer på olika politiska händelser och företeelser. 

Överhuvudtaget får diskussioner om åsiktsskillnader och kolliderade intressen nu mer 

utrymme i framställningarna.  

 

♦ 1980-talet 

I Historia i världen från 1981 står det i förordet att denna lärobok skiljer sig från andra 

skolböcker i historia då den berättar enskilda länders eller regioners historia. I förordet står 

det även att historia inte är minneskunskaper utan kunskap om människan. Vidare står det att 

författarna vill göra framställningen sådan att läsaren får möjlighet till inlevelse och förståelse 

och att ”upptäcka den enskilda människan i ‘eviga’ företeelser, såsom människans förhållande 

till naturen, till andra människor och grupper av människor.”54 Avsnittet om Andra 

världskriget tillhör den del som i läroboken benämns ”Tyskland och nationalismen”. I 

avsnittet finner man ingen diskussion om Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen. 

Själva krigsförloppet är kort beskrivet och innehåller i princip inga datum. Framställningen 

består mest av målande beskrivningar av krigets ödesdigra konsekvenser. En intressant 

notering är att Tyskland (tillsammans med Sovjetunionen) framställs som en av de nationer 

som drabbats värst av kriget.55 I de tidigare böckerna har jag inte funnit något motsvarande 

beskrivning av Tyskland. I avsnittet finns en särskild del med rubriken ”Nazismen”. Här 

återges nazismens utveckling och framgång i Tyskland.56 Någon beskrivning av Sveriges 

ställningstagande till detta finns dock inte. Framställningen innehåller mycket text och få 

bilder. Texten är dock mer berättande än detaljerad på fakta.  

        I Grepp om historien från 1983 står det att det rådde enighet om att Sverige skulle hålla 

sig neutralt i kriget men att sympatierna främst låg hos de allierade. Det står också att det 

förvisso fanns en önskan om att den svenska regeringen skulle tillkännage sitt missnöje över 

Tysklands agerande i allt större utsträckning, men att det förekom en omfattande humanitär 

hjälp i Sverige såsom bland annat mottagandet av tusentals koncentrationslägerfångar vid 

krigets slut.57 Det kan tolkas som att Sverige sin passivitet till trots bidrog med humanitär 

                                                 
54 Björnsson, Anders, Brundenius, Claes och Carlqvist, Knut, Historia i världen (1981) : förord 
55 Björnsson, Anders, Brundenius, Claes och Carlqvist, Knut, Historia i världen (1981) s. 183 
56 Björnsson, Anders, Brundenius, Claes och Carlqvist, Knut, Historia i världen (1981) s. 179-181 
57 Häger, Bengt-Åke, Grepp om historien (1983) s. 362 
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hjälp. Någon beskrivning av Sveriges förhållande till den tyska nazismen finner man inte. 

Framställningen innehåller många bilder och texten innehåller många rubriker och citat. 

        I Historiens huvudlinjer 3 från 1984 finns ingen beskrivning av Sverige och dess 

ställningstagande till nazismen. Avsnittet innehåller ett fåtal bilder men är relativt stora. 

Bland annat finns en bild som utgör en helsida på en gråtande tysk pojke från krigets 

slutskede. Texten innehåller få årtal och koncentreras i huvudsak inte på själva krigsförloppet 

utan på de konsekvenser som kriget innebar för de människor som drabbats. Bland annat står 

det att ungefär femtio miljoner människor fick sätta livet till under kriget. ”Men siffror säger 

ingenting om det lidande som drabbar människor i krig.”58 Framställningen tenderar att vilja 

ge läsaren en mer inlevelsefull bild av krigets mänskliga lidanden.  

      I Alla tiders historia från 1988 är Andra världskriget indelat i två delar. Den första delen 

beskriver krigets händelseutveckling och den andra handlar om det som skedde i de nordiska 

länderna vid denna tid.59 I avsnittet som handlar om Sverige diskuteras neutralitetspolitiken,  

men det står ingenting beskrivet om Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen.  

Texten i läroboken är välstrukturerad och indelad i ett flertal små avsnitt med tydliga rubriker 

och det finns många bilder och kartor. Denna lärobok beskriver också, om än inte lika 

ingående, de mänskliga lidanden som kriget innebar. 

        Den generella framställningen i Nya alla tiders historia från 1989 skiljer sig väldigt lite 

åt från Alla tiders historia från 1988. Dock har avsnittet ”Det totala krigets offer”, som finns 

med i båda läroböckerna, fått större utrymme. Bland annat återges utdrag ur den s k 

Gernsteinrapporten (en tysk officers ögonvittnesskildring av vad som skedde vid ett polskt 

förintelseläger under krigsåren).60 När det gäller Sveriges ställningstagande till den tyska 

nazismen kan man läsa att de som intog en motsatt ståndpunkt, nazister och 

nazistsympatisörer, förvisso inte var så många men att vissa av dem hade betydelsefulla 

positioner i samhället. Som exempel nämns tidningen Aftonbladet som beskrivs som uttalat 

tyskvänlig.61 

       Sammanfattningsvis kan man säga att framställningarna från detta årtionde i allt högre 

grad än tidigare koncentreras kring vanliga människor och de konsekvenser kriget medförde. 

Detta är tydligt i såväl text som illustrationer och bilder. Språket är nu enklare och det 

förekommer många bilder.  

                                                 
58 Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif och Holmberg, Åke, Historiens huvudlinjer 3 (1984) s. 182-183 
59 Bergström, Börje, Löwgren Arne och Almgren Hans Alla tiders historia (1988) s. 274-288  
60 Bergström m fl, Nya tiders historia (1989) s. 281 
61 Bergström m fl, Nya tiders historia (1989) s. 286 
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♦ 1990-talet 

I Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar från 1990 skrivs det om Sveriges roll i Andra 

världskriget under rubriken ”Svensk neutralitet”62. Varken under denna rubrik eller någon 

annanstans i avsnittet som handlar om Andra världskriget diskuteras Sveriges 

ställningstagande till den tyska nazismen. Framställningen skiljer sig inte anmärkningsvärt åt 

från läroböckerna från föregående årtionde. 

      I Alla tiders historia från 1992 är avsnittet som handlar om Andra världskriget indelat i 

två delar. Del två handlar om norden under andra världskriget. Under en rubrik ” Sverige - 

neutralitet och eftergifter” står det bland annat: ”Större delen av svenska folket hade sina 

sympatier på västmakternas sida.” Enligt min uppfattning vore det här intressant att veta mer 

om den del av svenskarna som inte hade sina sympatier hos västmakterna. Längre fram i detta 

avsnitt står det under rubriken ”Nationell samling” att det hot som kriget utgjorde resulterade 

i att nationen enade sig, som exempel återges bildandet av en samlingsregering och en stor 

första maj demonstration på Gärdet i Stockholm 1940. Vidare står det: 
 

Samförståndspolitiken hade sina avigsidor. Många åsikter fick inte föras fram, som tidigare nämnts, och 
vissa oliktänkande - framförallt kommunister - övervakades eller placerade i arbetsläger, eftersom de 
ansågs som en fara för rikets säkerhet.63 

 
Förvisso sker här ingen beskrivning av det svenska ställningstagandet till den tyska nazismen, 

men dessa rader är de första som jag stött på som handlar om oliktänkande och 

konsekvenserna för detta i Sverige vid denna tid. Inte heller denna framställning skiljer sig 

anmärkningsvärt från läroböckerna föregående årtionde. 

        I Historia. Gymnasieskolan A från 1995 är den del som handlar om Andra världskriget 

uppdelad i två delar. Den första delen beskriver krigsförloppet och den andra koncentrerar sig 

på norden. I den senare delen finns det ett avsnitt med rubriken ”Sverige”. Står det då något 

om det svenska ställningstagandet till den tyska nazismen? Av de böcker jag granskat är detta 

första gången jag stöter på en, om än kort, beskrivning av de tyskvänliga grupper som 

förekom i Sverige vid denna tid. 
 

Opinionen i Sverige hade inte längre den tyskvänlighet som förekom under första världskriget. 
Nazismens aggressiva utrikespolitik och judeförföljelser gjorde att de tyskvänliga grupperna i Sverige var 
små.64 

                                                 
62 Graninger, Göran, Tägil, Sven och Carlsson, Kjell-Åke, Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar (1990) 
s. 331 
63 Bergström, Börje, Löwgren Arne och Almgren Hans, Alla tiders historia (1992) s. 337-338 
64 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 241 



 22

 
Längre fram i denna del finns ett annat avsnitt med rubriken ”Krigsåren i Sverige”. Här står 

det paradoxalt att den svenska regeringen på grund av sitt utsatta läge, omringat av 

tyskockuperade och tyskallierade länder, ”bedrev en ganska hårdhänt censur mot den 

tyskfientliga oppositionen i Sverige.”65 Man finner också frågan ”Varför anföll inte Tyskland 

Sverige” i marginalen med rubriken ”Fundera på”66. Således kan man konstatera att denna 

framställning om Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen ter sig relativt 

motsägelsefull. Utifrån innehållet anser jag det vara svårt att få en klar bild av Sveriges 

ståndpunkter vid denna tid. Texten i framställningen är i övrigt stor och tydlig och varvas med 

många rubriker och bilder. Förvisso innehåller texterna mycket fakta men det är skrivet på ett 

enkelt och lättillgängligt sätt.  

       I Människans historia från 1995 är finns en kronologisk återgivelse av krigsförloppet. 

Framställningen innehåller bl a en levnadsbeskrivning av Churchill och ett flertal bilder. En 

bild visar en avrättning av ryska krigsfångar. En annan bild visar en judisk fånge vid en 

kremeringsugn i koncentrationslägret Dachau.67 Gällande Sveriges ställningstagande till 

nazismen kan man läsa att det förvisso fanns kritiska röster mot Nazityskland, bl a Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning, men att dessa knappast påverkade svenskarna i allmänhet. ”För 

dem var det viktigast att regeringen genom klok hushållning sörjde för att de med vissa 

inskränkningar kunde leva som vanligt.”68 

        I Historia för gymnasiet från 1997 består framställningen av korta avsnitt med rubriker 

som t ex ”Mussolinis äventyr” och ”Avgörandets år”.69 Vad det gäller Sveriges 

ställningstagande till nazismen är innehållet identiskt med Människans historia från 1995. 

Framställningen i Nya alla tiders historia från 1999 är i princip identisk med framställningen 

i läroboken med samma namn från 1989. Ingenting nytt har således tillkommit gällande 

Sveriges syn på den tyska nazismen. 

      Finns det någonting skrivet om det svenska ställningstagandet till den tyska nazismen i 

EPOS - för gymnasieskolans kurs A och B från 1999? Beskrivning av Sverige under kriget 

finner man under de två rubrikerna ”Sverige i beredskap” och ”Neutralitet med förhinder”. 

Inte under någon av rubrikerna kan man finna någonting skrivet om Sveriges förhållande till 

                                                 
65 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 243 
66 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 242 
67 Westin m fl., Människans historia (1995) s. 425-437 
68 Westin m fl., Människans historia (1995) s. 436 
69 Westin m fl., Människan genom tiderna (1997) s. 284-285 
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den tyska nazismen. Men i en liten grå ruta som står strax under det dessa avsnitt står det 

följande: 
 

Tysklands hegemoni under de mörka åren satte också spår i tryckfrihetspolitiken. Regeringen var rädd för 
att öppet antinazistiska artiklar skulle provocera tyskarna till angrepp. Den drog därför vid flera tillfällen 
in tidningar som skrivit något som kunde reta Hitler.70 

 
Således är det endast denna text som tar upp någonting som berör Sveriges ställningstagande 

under krigsåren. I övrigt är denna framställning väldigt levande. Vad menas då med en 

levande framställning? I detta fall handlar det om texten. Citatet ovan kan utgöra ett exempel. 

Valet av ord ger intrycket av att texten är skönlitterär. Varje sida är också luftigt disponerad 

och det finns ett flertal bilder, kartor och gråa rutor. I en av de gråa rutorna finner man för 

första gången en beskrivning av kvinnornas arbetsinsatser i kriget. 

        Framställningarna från 1990-talet tenderar att ha blivit mer levande. Detta kan man 

märka i texternas utformning, som nu är mer berättande, och att dispositionen i övrigt blivit 

allt luftigare med fler bilder och diskussionsrutor. Under detta årtionde beskrivs också 

kvinnornas arbetsinsatser under kriget för första gången. 

 

Sammanfattning och historiografisk jämförelse 

Det finns vissa likheter i läroböckernas innehåll. Man kan konstatera att det förekommit 

väldigt få beskrivningar av Sveriges ställningstagande till den tyska nazismen. Avsaknaden av 

denna diskussion är ett intressant resultat då det bevisligen förekommit organiserad nazism 

även i Sverige vid denna tid. Till exempel fick Nationalsocialistiska arbetareparti röster (0,7 

%) i riksdagsvalet i 1936.71 Jag kan notera att de pro-nazistiska rörelserna överhuvudtaget inte 

nämns i de undersökta läroböckerna. 

 Hur kan dessa läroböcker kopplas till den historiografiska utvecklingen? Den 

nationalromantiska historieuppfattning som varit rådande före Andra världskriget kan man 

inte se några tydliga exempel på i dessa framställningar rörande Sveriges syn på den tyska 

nazismen. Således kan frånvaron av nationalromantiska beskrivningar i dessa läroböcker följa 

den historiografiska utvecklingen där ett avskalande av den nationalromantiska 

historieuppfattningen rådde. Denna historieuppfattning innebar också en ökad medvetenhet 

om mänsklighetens ofullkomlighet och dess konsekvenser. I Allmän historia från 1959 finner 

man ett inlägg om detta, bland annat står det följande:  

                                                 
70 Sandberg, Robert, Karlsson, Per-Arne, Molin, Karl och Ohlander, Ann-Sofie, EPOS - för gymnasieskolans 
kurs A och B (1999) s. 493-494 
71 Melin, Jan, Sveriges historia, (2003) s. 333 



 24

 
Den våldsmentalitet, totalt främmande för västerländska humanitetsbegrepp, som härskade i Tyskland 
under Hitlertiden, har i hög grad blivit föremål för den samtidshistoriska och psykologiska forskningens 
intresse.72 

 
Författarna gör således en koppling till den för tiden nya forskningen. Dock utgör detta endast 

ett konstaterande och är ingenting som diskuteras vidare eller tydligt framkommer i 

framställningen. 

         Kan en koppling göras mellan den historiografiska utvecklingen och hur läroböckerna 

beskriver Sveriges syn på den tyska nazismen på 1960-talet? Det är inte möjligt att göra några 

kopplingar då detta inte tas upp i någon utav böckerna. Då det gäller hur framställningarna ser 

ut rent generellt kan man dock göra vissa kopplingar. T ex i Källor till historien II från 1967 

är koncentrationen kring människor och deras upplevelser tydlig. Om än inte ett tydligt 

exempel, så kan man här se spår av en internationalisering av innehållet vilket också kan 

kopplas till den historiografiska utvecklingen.  

       Inte heller under 1970-talet diskuteras Sveriges syn på den tyska nazismen. Det blir 

därför svårt att göra några direkta kopplingar till den historiografiska utvecklingen gällande 

denna fråga. Men utifrån framställningarnas generella utformning kan man göra vissa 

kopplingar. Den relativt starka kritiken av England och Frankrike i Medeltid till nutid 2 ger 

intrycket av en mer kritisk hållning gentemot västmakterna. Således kan man i denna 

framställning se spår av pro-socialistiska tendenser som kan kopplas till historiografin. Detta 

är dock ingenting man kan finna i övriga läroböcker från 1970-talet. Kjeldstadli menar att det 

under 1960 och 1970-talet utvecklades en ny undervisningsteori. Den tidigare traditionella 

undervisningen gjorde historia till ett pluggämne där man lärde sig samma sak under hela 

skoltiden. I stället skulle nu eleverna lära sig att lära sig, detta innebar att man nu i högre grad 

skulle arbeta med de historiska källorna. ”Tanken var att man genom att arbeta med källor 

och genom att lära sig principer för källstudier kunde uppodla sitt kritiska sinne.”73 Genom 

denna källgranskning skulle eleverna lära sig att förhålla sig kritiska till samhällets 

massmedia och förekommande propaganda. Bland annat Källor till historien utgör ett tydligt 

exempel på denna utbildningsteoris verkan.  

      Under 1980-talet är det endast Grepp om historien från 1983 och Nya alla tiders historia 

från 1989, som diskuterar Sveriges ställningstagande till nazismen. Beskrivningen i dessa 

läroböcker är dock kortfattad och någon direkt koppling till den historiografiska utvecklingen 
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blir därför svår att göra. När det gäller den hur framställningarna ser ut rent generellt kan man 

konstatera att beskrivningarna i allt högre grad nu tenderar att handla om vanliga människor 

och de mänskliga lidanden som kriget innebar. Detta kan kopplas till den historiografiska 

utvecklingen under 1980-talet där intresset för att forska om människors vardagstillvaro blev 

allt större. 

     I några av läroböckerna från 1990-talet som jag granskat diskuteras Sveriges syn på 

nazismen. Även dessa beskrivningar är kortfattade och därmed svåra att koppla till den 

historiografiska utvecklingen. Möjligtvis kan en förklaring till att en mer kritisk diskussion 

om Sverige tas upp vara att den statliga granskningen försvann 1991. I Alla tiders historia står 

det bland annat att många åsikter inte fick föras fram i det svenska samhället och att 

oliktänkande övervakades eller placerades i arbetsläger då de ansågs vara en fara för landets 

säkerhet. Ett annat exempel är Historia. Gymnasieskolan A från 1995 där det står att det 

funnits en tyskvänlighet i Sverige även om denna påstås minskat under andra världskriget. 

Vidare står det att den svenska regeringen förde en hårdhänt censur av den tyskfientliga 

oppositionen i Sverige. Alla dessa exempel pekar på att framställningarna av Sveriges syn på 

den tyska nazismen nu blev mer kritisk. Detta kan även kopplas till det Långström kommer 

fram till i sin bok d v s att den statliga granskningen kan ha påverkat de historiska 

läroböckernas framställningar i den bemärkelsen att de blivit mer utslätande, i vissa fall 

tråkiga och intetsägande. Således ökade möjligheten för en mer personlig och kritisk skildring 

av Sverige under kriget. I Vägar till nuet från 1990 står det i förordet att historiska kunskaper 

är viktiga för att förstå sin samtid och det samhälle man lever i. Det står också att historia 

fungerar som ett minne för samhället och att viktiga beslut grundar sig på erfarenheter. 

Historia har med andra ord en betydande roll då viktiga beslut ska fattas i samhället.74 Denna 

anknytning till samhället vad det gäller historiska kunskaper kan kopplas till den 

historiografiska utvecklingen vid denna tid. Framställningarna från decenniets senare del är 

nu, som tidigare nämnts, mer levande och berättande i sin utformning. I Historia A för 

Gymnasieskolan från 1995 är texten om Andra världskriget skriven på ett lättillgängligt och 

spännande sätt. Få årtal återges och krigsförloppet beskrivs som en spännande berättelse 

varvad med många bilder. I EPOS från 1999 är framställningen luftigt disponerad med ett 

flertal bilder, kartor och grå rutor. I lärobokens förord står det att författarna valt att skriva 

berättande och konkret för att göra innehållet mer lättillgängligt för eleverna. Det kan man 

koppla till utvecklingen inom historiografin under samma tid. Inom historieforskningen blev 

                                                 
74 Graninger m fl, Vägar till nuet, (1990) : Förord 
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nu berättarkonsten av allt större betydelse. Orsaken till detta var bland annat allmänhetens 

ökade historieintresse. I EPOS kan man också för första gången läsa om kvinnorna i kriget. 

Avsnittet handlar dock om deras arbetsinsatser och utgör ingen djupare analys av de sociala 

könsstrukturerna som blev allt vanligare i den historiska kvinnoforskningen under detta 

decennium. 

 

2.4 Vad skrivs om Sveriges syn på den tyska permittenttrafiken?  

Med permittenttrafiken avses här den av svenska regeringen godkända transporten av tyska 

soldater på permission och tyskt material genom Sverige mellan juni 1940 och augusti 1943. 

 

♦ 1950-talet 

Varken i Allmän historia för gymnasiet från 1953, 1954 respektive 1959 finns det någonting 

skrivet om Sveriges syn på den tyska permittenttrafiken. 

 

♦ 1960-talet 

Inte heller i Allmän historia för gymnasiet och Historia för gymnasiet står det någonting om 

den svenska permittenttrafiken.  

        I Källor till historien II finns det ingenting skrivet av läroboksförfattarna gällande 

Sveriges syn på permittenttrafiken. Det som handlar om detta består av tre publicerade 

artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. 

Dessa visar pressens reaktioner på regeringens beslut rörande transiteringsfrågan. I Dagens 

Nyheter återges regeringens kommuniké till pressen. Artikeln från Svenska Dagbladet är ett 

utdrag ur en ledare och beskriver med varma ord den svenska regeringens beslut. Bland annat 

står det:  
 

Man kan icke betvivla, att det tillkommit i en anda av positiv ansvarskänsla för rikets bästa i en 
utomordentligt känslig situation och ej som undfallenhet inför ett hopplöst perspektiv.75 

 
I artikeln från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning är tongångarna betydligt hårdare: 
 

Sverige har närmat sig den makt, som saklöst överfallit vårt brödrafolk. Dess styresmän försöka förgäves 
inhölja sin undfallenhet i advokatyrens dimbildning. En gång kunde man vara stolt över att vara svensk. 
Sverige var en gång ett kungarike.76 

 

                                                 
75 Graninger, Göran och Tägil, Sven, Källor till historien II (1967) s. 406-408 
76 Graninger, Göran och Tägil, Sven, Källor till historien II (1967) s. 408 
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De tre artiklarna ger alla olika infallsvinklar på transiteringsbeslutet och därmed en ganska 

nyanserad bild av Sveriges syn på permittenttrafiken vid denna tid.  

        I Historiens huvudlinjer står det att ”Handelsförbindelserna västerut bröts helt.” 

Regeringen såg sig nödsakad att göra åtskilliga eftergifter till Tyskland.”77  I övrigt står det 

ingenting om Sveriges syn på permittenttrafiken. 

 

♦ 1970-talet 

I Historia för gymnasiet står det att den svenska neutraliteten sattes på prov då Tyskland 

tvingade den svenska regeringen att ge tyska soldater i Norge transport genom Sverige vid 

permission78 Utifrån denna framställning kan man tolka de svenska eftergifterna som en 

nödvändighet baserat på den situation landet befann sig i.  

      I Två sekler står det att Sverige tvangs att 1940 tillåta transiteringen från Norge men att 

landet trots detta bevarade sin integritet.79 

      I Medeltid till nutid 2 står det ingenting om Sveriges syn på permittenttrafiken. I Världen 

under två århundraden står det bland annat att tyskarna ställde krav på Sverige och innebar 

ett besvärande undantag från landets neutralitetslinje. Vidare står det att: 

 
Även om de svenska eftergifterna inte gjorde utrikespolitiken särskilt glansfull, genomfördes 
balansgången skickligt och med ett för landet lyckosamt resultat.80 
 

Således kan man säga att det svenska beslutet att förhålla sig ”neutral” i kriget, och till 

exempelvis inte sluta upp bakom Finland med rädsla för en tysk invasion, i denna lärobok 

beskrivs som det bästa alternativet för Sveriges del. Beskrivningen av det svenska politiska 

förfarandet kan enligt min uppfattning sägas vara såväl okritisk och nästintill förskönande i 

detta fall. 

 

♦ 1980-talet 

I Historia i världen finns en levande beskrivning av krigets fasor och konsekvenser. Det finns 

dock ingeting beskrivet om Sveriges syn på permittenttrafiken. 

      I Grepp om historien står det några få rader om permittenttrafiken. Beskrivningen är dock 

kortfattad och utan någon utförligare återgivelse av Sveriges syn på den. Det står att Sverige 

                                                 
77 Brolin m fl., Historiens huvudlinjer (1968) s. 206 
78 Borg, Ivan m fl, Historia för gymnasiet, (1970) s. 255 
79 Hildingson m fl. Två sekler (1977) s. 311 
80 Bergström, Börje och Håkansson, Ivar, Världen under två århundraden (1974) s. 79- 80 
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utsattes för stora påtryckningar från Tyskland och att regeringen därför ansåg att eftergifter 

måste göras.81 

       I den tredje läroboken jag granskat från detta årtionde, Historiens huvudlinjer, 

förekommer det ingen beskrivning av Sveriges syn på permittenttrafiken. 

       I Alla tiders historia står det att Sverige inför hotet som den tyska krigsmakten utgjorde 

var tvunget att tillåta den tyska permittenttrafiken. Det står bland annat att Sverige trots den 

proklamerade neutraliteten gjorde tydliga avsteg från den linjen i form av eftergifter till 

Tyskland. Kritiken är dock modest och än en gång ges Sveriges dåliga militära rustning som 

försvar av landets agerande. Fortsättningsvis står det också att denna eftergiftspolitik utsattes 

för hård kritik främst i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. På grund av den framförda 

kritiken blev tidningen sedermera föremål för statlig censur.82 Detta är första gången som den 

statliga censuren av tidningar nämns i detta sammanhang. 

      I Nya alla tiders historia står det gällande Sveriges syn på permittenttrafiken att det tyska 

kravet åtföljdes av ett förtäckt hot om vad som skulle kunna hända vid ett svenskt nej. Det går 

också att läsa att Gustav (Sveriges dåvarande kung) hotade med att abdikera om inte svenska 

regeringen gick med på de tyska kraven.83 

 

♦ 1990-talet 

Vad står det då i läroböckerna om Sveriges syn på permittenttrafiken under detta årtionde? 

I Vägar till nuet står det att regeringen trots hårda inre motsättningar var tvungna att gå med 

på tyskarnas krav och tillåta transporterna. Man kan också läsa att Sveriges hållning gentemot 

Tyskland blev allt mer negativ p g a de tyska motgångarna och de allt starkare 

motståndsrörelserna i våra grannländer. Det står också att de av den tyska hemliga polisen 

förföljda motståndsmännen erbjöds fristad i Sverige.84 Framställningen ger i mitt tycke en 

okritisk och positiv bild av Sveriges handlande vid denna tid. 

      I den andra läroboken från detta årtionde, Alla tiders historia, beskrivs Sveriges beslut att 

tillåta permittenttrafiken som tvunget på grund av det tyska trycket och deras hotande 

krigsmakt.85 Skillnaderna mellan denna framställning och den som görs i Alla tiders historia 

från 1985 är mycket små. 

                                                 
81 Häger, Bengt-Åke, Grepp om historien (1983) s. 362 
82 Bergström m fl., Alla tiders historia (1988) s. 288 
83 Bergström m fl., Nya Alla tiders historia (1989) s. 286 
84 Graninger, Göran, Tägil, Sven och Carlsson, Kjell-Åke, Vägar till nuet. Från forntiden till våra dagar (1990) 
s. 331-332 
85 Bergström, Börje, Löwgren, Arne och Almgren, Hans, Alla tiders historia (1988) s. 336 
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      I Historia. Gymnasieskolan kurs A står det gällande den svenska synen på 

permittenttrafiken bland annat att ”Sveriges läge var utsatt och regeringen bemödade sig om 

ett gott förhållande till Tyskland.” Det står också att ”Det gällde att till varje pris bevara 

freden”. Fortsättningsvis kan man läsa att svensk utrikespolitik blev mindre tyskvänlig under 

krigets sista år och att Sverige nu i allt högre grad närmade sig Tysklands fiender, de 

allierade. 86 Återigen kan jag utifrån granskandet av denna framställning konstatera att den 

bild av permittenttrafiken som ges, handlar om att Sverige blev tvingat att gå med på de tyska 

kraven och att detta i princip var en nödvändighet så att landet inte skulle ockuperas av 

Tyskland. Intressant att notera i denna framställning är att det i samband med det som skrivs 

om krigsåren i Sverige finns en fråga i marginalen med rubriken ”Fundera på”. Frågan lyder. 

”Sveriges eftergiftspolitik mot Tyskland fick utstå mycket kritik. Anser du att den svenska 

regeringen handlade riktigt?” Detta tolkar jag som ett försöka att få eleverna att själva ta 

ställning till Sveriges agerande gällande permittenttrafiken. 

       I Människans historia står det att regeringen aldrig sträckte sig längre i sina eftergifter än 

att den hade full kontroll över läget. Den bevarade hela tiden sin handlingsfrihet.87 Enligt min 

uppfattning vore det intressant att veta vem som gjort denna bedömning och vad påståendet 

grundas på. I Historia för gymnasiet finner man en beskrivning som är identisk med denna 

framställning. 

       Framställningen i Nya alla tiders historia är i princip identiska med den beskrivning som 

ges i läroboken med samma namn från 1989. Således har ingenting nytt tillkommit angående 

Sveriges syn på permittenttrafiken. 

      I EPOS - För gymnasieskolans kurs A och B beskrivs permittenttrafiken som ett uppenbart 

brott mot den förda neutralitetslinjen. Detta hade skett på grund av ett hårt tryck från 

tyskarnas sida. Vidare påpekas att Sverige även sa nej till vissa av Tyskarnas krav så som t ex 

att få transportera ytterligare trupper genom landet 1941. Denna framställning i likhet med 

många av de andra granskade läroböckerna förklarar Sveriges medgivande av 

permittenttrafiken som ett resultat av hårda krav och tvång från tyskarnas sida. I denna 

lärobok finns även en grå ruta med rubriken ”Hot mot tryckfriheten”. Här beskriv hur den 

svenska staten på grund av rädsla för tysk provokation censurerade antinazistiska artiklar i de 

svenska tidningarna vid denna tid.88 

 

                                                 
86 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 243 
87 Westin m fl., Människans historia: lärobok i historia för gymnasieskolan (1995) s. 289 
88 Sandberg, m fl, EPOS - för gymnasieskolans kurs A och B (1999) s. 494 
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Sammanfattning och historiografisk jämförelse 

Det finns en tydlig likhet i läroböckernas framställningar. Bland annat förekommer en 

frekvent användning av ord som ”tvång”, ”måste” och ”nödvändighet” etc i beskrivningarna. 

Dessa ordval ger bilden av att Sverige och den svenska regeringen egentligen inte hade något 

annat val än att samarbeta med tyskarna i denna fråga. Den här synen på Sveriges 

eftergiftspolitik är genomgående i samtliga framställningar där detta tas upp. 

      Hur kan läroböckerna kopplas till den historiografiska utvecklingen? Det faktum att 

Sveriges syn på permittenttrafiken överhuvudtaget inte tas upp i läroböckerna från detta 

årtionde kan i sig kanske kopplas till den historiografiska utvecklingen. Att Sveriges roll 

överlag diskuteras så lite gör att det heller inte finns utrymme för några nationalromantiska 

inslag i beskrivningarna.  

      Under 1960-talet etablerades de samhällsvetenskapliga disciplinerna som kom att influera 

den historiografiska litteraturen vid denna tid. I Källor till historien II från 1967 finns det ett 

exempel som kan kopplas till detta. Permittenttrafiken diskuteras inte av författarna själva. 

Istället finner man tre olika tidningsartiklar som ger sin syn på saken. Man har således valt att 

ge läsaren en bild av medias och indirekt samhällets reaktioner på det inträffade.  

      Under 1970-talet diskuteras Sveriges syn på permittenttrafiken i liknande termer som på 

1960-talet. Som läsare får man en okritisk bild av den svenska eftergiftspolitiken. Möjligtvis 

kan det faktum att framställningarna i princip var oförändrade jämfört med årtiondet innan 

kopplas till den historiska forskningen som kom att påverkas av den ekonomiska nedgången i 

Sverige vid denna tid. Det är dock intressant att notera att projekt SUAV genomfördes under 

1970-talets första hälft, ett projekt som genererade ett tjugotal avhandlingar. Trots detta kan 

man inte finna några mer ingående diskussioner om Sveriges syn på permittenttrafiken i 

läroböckerna. 

 I läroböckerna från 1980-talet skiljer sig inte framställningarna mycket åt jämfört med 

tidigare årtionden. I Alla tiders historia från 1988 står det för första gången om den statliga 

censur som genomfördes av tidningar som innehöll kritiska åsikter om Tyskland. En möjlig 

koppling kan göras till den historiografiska utvecklingen. Inom historieforskningen började 

man ju nu att i allt högre grad intressera sig för den vanliga människans vardagstillvaro. Till 

exempel kan man läsa om att en svensk medborgare under kriget inte fick ta del av vissa 

tidningars kritik av den tyska regimen. Som svensk medborgare fick du endast ta del av det 

som staten fann acceptabelt.  
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     Det enda som kan kopplas till den historiografiska utvecklingen under 1990-talet är sättet 

som man beskriver Sveriges syn på permittenttrafiken på i de två läroböckerna från årtiondets 

sista hälft. Texterna är skrivna på ett mer enkelt och lättillgängligt sätt. Att till exempel frågan 

”Fundera på” som man återfinner i Historia A. Gymnasieskolan från 1995 och den grå rutan i 

EPOS från 1999 som handlar om hotet mot tryckfriheten nu finns och får större utrymme kan 

möjligtvis kopplas ihop med upphörandet av den statliga granskningen 1991. Avskaffandet av 

denna granskningsnämnd gav kanske möjlighet att skriva mer fritt och kritiskt om Sveriges 

roll i andra världskriget. Det är dock troligt att den statliga inverkan inte hade så stor 

betydelse för innehållet eftersom beskrivningarna fortfarande är tämligen korta och okritiska. 

Långström menar emellertid, som tidigare nämnts, att granskningen medförde en mer tråkig 

och utslätande framställning av historiska skeenden. Jag anser att detta inte stämmer med 

mina resultat i detta fall. Dessa framställningar tenderar att fortsätta vara relativt utslätade 

även efter den statliga granskningen upphört. 

 

2.5 Vad skrivs om Sveriges agerande i den sk. judefrågan? 

Under Andra världskriget utrotades nästan sex miljoner judar av den tyska nazistregimen. Det 

skedde främst i förintelseläger och genomfördes under nästan industriella former. Det är detta 

som här kommer att definieras som ”judefrågan”. 

 

♦ 1950-talet 

I Allmän historia för gymnasiet från 1953 respektive 1954 står det ingenting om judefrågan 

överhuvudtaget. I den tredje läroboken från detta decennium som jag undersökt, Allmän 

historia för gymnasiet från 1959, finns det ett avsnitt som lyder under rubriken ”Nazismens 

motståndare och deras behandling”. Här beskrivs förföljelsen av judarna och deportationen av 

dem till koncentrationsläger där de ”systematiskt avlivades i gaskamrar.”89 Det finns dock 

ingen beskrivning av Sveriges agerande gällande detta. 

 

♦ 1960-talet 

I Allmän historia för gymnasiet står det följande: 
Nationalsocialisternas judeförföljelser och koncentrationsläger och de ryska kommunisternas slavläger 
krävde otaliga offer. Diktaturstaternas medvetna förakt för människans värde leder till en djupare 
moralisk förnedring än mänskligheten kanske någonsin tidigare upplevt.90 

                                                 
89 Söderlund, Ernst och Seth, Ivar, Allmän historia för gymnasiet (1959) s. 435 
90 Bäcklin, Martin, Holmberg, Erik, Landin, Waldemar och Valentin, Hugo, Allmän historia för gymnasiet 
(1963) s. 381 
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Denna korta beskrivning är det enda som står gällande judefrågan. 

       I den andra boken från detta decennium, Historia för gymnasiet, står det följande: ”Under 

krigets slutskede utförde Sverige en betydande humanitär insats, bl a genom Svenska Röda 

korset, vars vice ordförande greve Folke Bernadotte - Gustav V brorson - blev särskilt 

uppmärksammad.” Vidare står det att Sverige genom denna räddningsaktion lyckades rädda 

19 000 människor ut ur Tyskland.91  

      I Källor till historien II, finner man ett urdrag från den tyska ”Lagen till skydd av tyskt 

blod och tysk ära” från 1935. Paragraferna anger strikta restriktioner för judarna gällande 

äktenskap m m. Efter denna redogörelse återges den sk Gernsteinrapporten. Gernstein var SS-

officer och skrev rapporten direkt efter kriget och den är en ögonvittnesskildring av det som 

hände i förintelselägren.92 Denna framställning gällande judefrågan är mycket talande och ger 

en personlig skildring av det som hände. Någonting specifikt rörande Sveriges agerande 

gällande judefrågan står det dock inte. Så är fallet även i Historiens huvudlinjer. 

 

♦ 1970-talet 

I Historia för gymnasiet och Medeltid till nutid 2 finner man ingenting som handlar om 

Sveriges agerande i judefrågan. Det enda som står om detta i Två sekler är att Sverige 

fungerade som en uppsamlingsplats för Danmarks judar 1943.93 

      I Världen under två århundraden finns det en bild av Warszawa år 1945. I bildtexten står 

det bland annat om judarnas utsatthet i ghettot och att sex miljoner judar dog under kriget.94 

Det finns dock ingenting skrivet om Sveriges syn på judefrågan. 

 

♦ 1980-talet 

Kan man då finna någonting i framställningen i Historia i världen som beskriver Sveriges syn 

på judefrågan? Framställningen i denna lärobok ger läsaren en ganska brutal bild av vad 

judarna utsattes för, men någon beskrivning om Sveriges agerande finns inte. 

       I Grepp om historien står det att man ”I krigets slutskede transporterades tusentals 

koncentrationslägerfångar, huvudsakligen skandinaver, till Sverige.”95 Utöver denna 

beskrivning står det ingenting om Sveriges syn på judefrågan. Att notera här är att man för 

                                                 
91 Bäcklin, Martin, Carlsson, Sten, Lendin, Waldemar och Valentin, Hugo, Historia för gymnasiet (1965) s. 528 
92 Graninger, Göran och Tägil, Sven, Källor till historien II (1967) s. 352-356 
93 Hildingson m fl, Två sekler (1977) s. 319 
94 Bergström, Börja och Håkansson, Ivar, Världen under två århundraden (1974) s. 77 
95 Häger, Bengt-Åke, Grepp om historien (1983) s. 370 
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första gången finner en bild på judar i ett koncentrationsläger. Bilden visar hur manliga fångar 

ligger hopträngda i sovbaracker bleka och utmärglade.96 

      I den tredje läroboken jag granskat från detta årtionde, Historiens huvudlinjer, står en 

mening om nazisternas systematiska utrotning av judar. I övrigt står det ingenting mer om 

detta. 

        I Alla tiders historia finner man under rubriken ”Motstånd, tvångsarbete och utrotning” 

bland annat en kort beskrivning av de tyska koncentrationslägren och judeutrotningen. Vidare 

står det att: ”Uppmärksammade insatser gjordes under krigets slutskede i Polen av Folke 

Bernadotte och i Ungern av Raoul Wallenberg.”97  Någon mer ingående beskrivning av dessa 

svenskars insatser och det svenska agerandet i övrigt diskuteras inte.  

         I Nya alla tiders historia skiljer sig framställningen marginellt från Alla tider historia 

från 1988. Ingenting nytt har tillkommit gällande Sveriges agerande i judefrågan. 

 

♦ 1990-talet 

I Vägar till nuet står det ingenting om Sveriges agerande i judefrågan. Men i Alla tiders 

historia finner man, i likhet med boken med samma titel från 1985, ett kort omnämnande av 

Bernadotte och Wallenberg men ingenting annat gällande det svenska agerandet i judefrågan. 

     I Historia. Gymnasieskolan kurs A står det under rubriken ”Krigsåren i Sverige” följande 

om det svenska agerandet i judefrågan: 

 
Från Sverige organiserades också hjälpinsatser i tyska koncentrationsläger. I första hand skandinaver men 
också judar och andra folkgrupper hämtades i slutet av kriget från tyskkontrollerade områden till Sverige. 
Den svenska diplomaten Raoul Wallenberg, som senare försvann i sovjetisk fångenskap, lyckade rädda  
10 000-tals ungerska judar genom att ge dem svenska skyddspass.98 

 
I framställningen finns det även en bild på ett antal judar klädda i ytterkläder märkta med 

judestjärnor.99 Det är i denna framställning man för första gången får en allt mer ingående och 

informativ beskrivning av Sveriges agerande i judefrågan. 

      I Människans historia är det enda man kan läsa om Sveriges agerande i judefrågan 

följande: ”1943 medverkade Sverige till att 3000 danska judar kunde räddas över till Skåne 

undan döden i utrotningslägren.”100 Denna information är också det enda man kan finna i 

Människan genom tiderna gällande denna fråga. 

                                                 
96 Häger, Bengt-Åke, Grepp om historien (1983) s. 371 
97 Bergström, Börje, Löwgren, Arne och Almgren, Hans, Alla tiders historia (1988) s. 281 
98 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 244 
99 Elm, Stig och Thulin, Birgitta, Historia. Gymnasieskolan kurs A (1995) s. 240 
100 Westin m fl., Människans historia (1995) s. 437 
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      I Nya alla tiders historia skiljer sig inte beskrivningen från 1989 års upplaga gällande 

denna fråga. 

      I den sista läroboken jag granskat från denna undersökningsperiod, EPOS - För 

gymnasieskolans kurs A och B, ges en levande bild av judarnas utsatthet under kriget. Bland 

annat finns det en grå ruta med rubriken ”Vad visste judarna”. Här diskuteras det tyska 

hemlighållandet av vad som skedde med judarna då de deporterades från sina hem.101 Det 

finns dock ingen beskrivning av Sveriges agerande i denna fråga. 

 

Sammanfattning och historiografisk jämförelse 

Jag kan konstatera att den officiella svenska hållningen i judefrågan inte beskrivs annat än i 

undantagsfall i läroböckerna under denna undersökningsperiod. Under 1950-talet nämns detta 

kortfattat i en av böckerna, och likaså under 1960-talet. Under 1970-talet tas det 

överhuvudtaget inte upp. I läroböckerna från 1980-talet kan man finna två mycket korta 

beskrivningar och under 1990-talet diskuteras det mer utförligt i en av de granskade 

läroböckerna. Hur kommer det sig att Sveriges agerande i judefrågan beskrivs mer ingående i 

endast en av böckerna under undersökningsperioden? Det är ju väl känt att Sverige 

genomförde ett flertal räddningsaktioner under kriget som kom att rädda livet på tiotusentals 

judar. 

      Hur kan läroböckerna kopplas till den historiografiska utvecklingen? Det faktum att de 

svenska räddningsaktionerna inte alls beskrivs i de övriga böckerna och att de beskrivningar 

som finns är väldigt kortfattade kan möjligtvis kopplas till den historiografiska utvecklingen. 

Den historiska vetenskapen gick ju i revisionismens tecken, vilket innebar ett avskalande av 

den nationalromantiska historieuppfattningen. Således beskrivs Sveriges agerande på ett 

väldigt sparsamt sätt och inte med de heroiska termer som en nationalromantisk skildring 

kunde ha inneburit. 

       I böckerna från 1960-talet kan man se att framställningarna centreras mer kring 

människor gällande judefrågan. Till exempel i Allmän historia för gymnasiet från 1960 

beskrivs det i termer som ett medvetet förakt för människans värde. I Historia för gymnasiet 

från 1965 står det bland annat att Sverige utförde en betydande humanitär insats under krigets 

slutskede. Vidare står det att Sverige via Röda korsets räddningsaktion ledd av Folke 

Bernadotte lyckades rädda 19 000 människor ut Tyskland. Även i Källor till historien II från 

1967 får man bland annat ta del av en ögonvittnesskildring från ett koncentrationsläger. Dessa 

                                                 
101 Sandberg, m fl, EPOS - för gymnasieskolans kurs A och B (1999) s. 486 
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exempel kan således kopplas till den historiografiska utvecklingen som vid denna tid innebar 

ett ökat intresse för människor såsom t ex etniska minoriteter. 

      Under 1970-talet finner man ingen beskrivning av Sveriges agerande i judefrågan. 

Därmed blir en koppling till den historiografiska utvecklingen svår att göra gällande denna 

fråga. Men i de beskrivningar som finns om förintelsen får man nu för första gången en siffra 

på antalet judiska offer. Detta kan kopplas till den historiografiska utvecklingen där 

demografisk och kvantitativ forskning varit ett mycket expansivt område sedan 

efterkrigstiden. 

       Inte heller under 1980-talet diskuteras Sveriges syn på judefrågan mer ingående i någon 

av böckerna. Men i Grepp om historien från 1983 kan man för första gången se en bild på 

judar i ett koncentrationsläger. I övrigt tenderar framställningarna att i allt högre grad ge 

läsaren en mer insiktsfull bild av hur fruktansvärt judarna hade det under kriget. Bilder och 

mer ingående beskrivningar om detta blir nu allt vanligare. Det kan möjligtvis kopplas till den 

historiografiska utvecklingen som under 1980-talet innebar en forskning som inriktade sig 

mer på antropologi än tidigare.  

        I läroböckerna från 1990-talet stöter man för första gången på en mer ingående 

beskrivning av Sveriges syn på judefrågan. Denna beskrivning är dock så pass kortfattad att 

någon koppling till den historiografiska utvecklingen blir svår att göra. 
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3 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att dessa läroböckers framställningar av Andra 

världskriget rent generellt genomgår en stor förändring från 1950-talets början fram till slutet 

av 1990-talet. Från att ha varit relativt opersonliga, faktaspäckade, med få bilder, mycket text 

och i mitt tycke, visuellt ganska tråkiga till att bli mer levande och berättande i sina 

beskrivningar med betydligt fler bilder och variationer i sin komposition. En utveckling som 

delvis kan förklaras av boktryckarkonstens tekniska framsteg med bättre bildkvalitet och 

färgtryck. 

       Vad är det egentligen dessa läroböcker i historia förmedlar? I denna undersökning har jag 

kommit fram till att Sveriges roll i Andra världskriget överlag diskuteras väldigt lite i de 

undersökta läroböckerna. Det är enligt min uppfattning förvånansvärt. När det gäller Sveriges 

syn på den tyska nazismen vid denna tid får man utifrån läroböckerna inte veta särskilt 

mycket. De som skriver någonting rörande detta är förvisso kritiska till den tyska nazismen, 

men det faktum att det i Sverige fanns människor och även organisationer som i allra högsta 

grad sympatiserade med Hitler och hans nationalsocialism under kriget nämns inte i någon av 

läroböckerna. Högerextremism och nationalsocialistiska rörelser finn även i dagens i Sverige. 

En diskussion om detta i läroböckerna torde vara relevant då läroplanen, såväl som många av 

de granskade läroböckerna från undersökningsperiodens senare del, förespråkar utvecklandet 

av ett kritiskt tänkande. Att helt utelämna dessa uppgifter anser jag kan skapa sämre 

förutsättningar för eleverna att förstå sin historia och utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot den. När det gäller Sveriges syn på den tyska permittenttrafiken kan jag också 

utifrån denna undersökning konstatera att i de läroböcker där denna fråga tas upp ges en 

väldigt okritisk syn rent generellt på den svenska regeringens agerande. Visserligen beskrivs 

eftergiftspolitiken inte som helt oproblematiskt för Sverige vid denna tid men majoriteten av 

läroböckerna skriver också i samband med detta att Sveriges regering var ”tvungen” att ge 

efter för tyskarnas krav. Det ger en ganska motsägelsefull bild av Sveriges ställningstagande. 

Om nu Sverige var, som det i läroböckerna uttrycks, ”tvunget” att tillåta permittenttrafiken, 

vari låg då problematiken? Detta får man utifrån dessa läroböcker inget utförligare svar på. 

När det gäller Sveriges agerande i judefrågan kan jag konstatera att detta beskrivs mer 

ingående i endast en lärobok under denna undersökningsperiod. Det utgör också ett intressant 

resultat då det idag är allmänt känt att bland andra diplomaten Raoul Wallenberg med hjälp av 

svenska skyddspass lyckades rädda livet på tiotusentals ungerska judar. Här handlar det ju om 

mer ”positiva” insatser som Sverige gjorde under kriget. Att det i läroböckerna saknas mer 
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ingående diskussioner om pro-nazistiska rörelser och permittenttrafiken kan vara förståeligt 

då detta många gånger beskrivs som en skamfläck i Sveriges historia. Men att inte heller de 

hjälpinsatser som Sverige gjorde under kriget beskrivs eller får mer utrymme anser jag är än 

mer förvånande. Varför den allmänna hållningen vid framställningen av läroböckerna var att i 

princip inte diskutera dessa frågor utförligare kan man bara spekulera i. 

      Det finns skäl att här hänvisa till Knut Kjeldstadlis kapitel om historia i skolan och hans 

resonemang om vad som bör ingå i historieundervisningen. Kjelstadli menar att en av de två 

viktiga delar som bör finnas med i historieundervisningen är de senaste 150 årens politiska 

historia. ”Att låta någon gå ut ur skolan utan kunskap om den ryska revolutionen, fascismen, 

världskrigen och avkoloniseringen är att producera idioter i den ursprungliga grekiska 

meningen, det vill säga ovetande samhällsmedborgare.”102 Jag instämmer i detta. Den 

intressanta frågan blir här vad kunskaperna bör innehålla. Enligt min uppfattning borde en 

mer nyanserad och utförlig bild av Sveriges agerande under Andra världskriget ingå. 

        Lennart Berglund skriver i sin bok under kapitlet ”Är innehållet korrekt?” om 

sanningshalten i läroböckers innehåll. Här står det att faktauppgifterna vanligtvis filtreras ett 

flertal gånger via både författare och förlag. Trots detta, menar Berglund, är det svårt att inte 

hitta fel i läroböckerna. Det beror enligt Berglund på människans ofullkomlighet.103 Det håller 

jag naturligtvis med om. Men att diskutera så lite eller helt utelämna partier som handlar om 

Sverige torde vara av betydelse för eleverna. Om inte annat, så minskar möjligheterna till en 

etisk diskussion om Sveriges förhållningssätt till nazityskland under kriget, förintelsen och 

neutralitetspolitiken (permittenttrafiken). Detta anser jag borde ingå i undervisningen med 

tanke på dagens mångkulturella samhälle och dess problem med rasism och 

främlingsfientlighet. 

       Det kan också konstateras att läroböcker i historia för gymnasiet under den här 

undersökningsperioden till viss del har följt den historiografiska utvecklingen under samma 

period i Sverige. Under 1950-talet har jag funnit exempel i framställningarna som visar spår 

av den historiografiska utvecklingen vid denna tid. Bland annat är innehållet koncentrerat 

främst till stater och deras politiska representanter. Det förekommer i princip inte några 

nationalromantiska beskrivningar, vilka var vanliga före kriget.  

                                                 
102 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång varit (1998) s. 267 
103 Berglund, Lennart (red.), Lärobok om läroböcker (1991) s. 42 
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Även i läroböckerna i historia från 1960-talet kan jag finna exempel som kan kopplas till den 

historiografiska utvecklingen. Intresset för människor blir allt vanligare inom 

historieforskningen och detta blir även tydligt i läroböckerna från 1960-talets senare del. 

Under 1970-talet kan man inte se några tydliga historiematerialistiska inslag men i en av 

böckerna kan man skönja pro-socialistiska tendenser. Men övergripande skedde inga stora 

förändringar. Den ekonomiska nedgången med minskade bidrag till forskning och universitet 

vid denna tid kan ha bidragit till en stagnation som även kan ha påverkat framställningen av 

historiska läroböcker.  

      I böckerna från 1980-talet börjar man inom historieforskningen att mer arbeta med 

frågeställningar som handlar om människors vardagsliv. Man kan finna spår av detta i 

läroböckerna från denna tid där beskrivningarna i allt högre grad handlar om de konsekvenser 

kriget medförde för de vanliga människorna.  

      I läroböckerna från 1990-talet som jag granskat kan jag även se exempel som kan kopplas 

till den historiografiska utvecklingen. Bland annat kan man märka att berättarkonsten nu blivit 

allt mer central. Språket har nu blivit enklare och mer lättillgängligt. Texterna är mer 

berättande och förekomsten av årtal och namn har blivit betydligt mindre. Det är således 

möjligt att dra slutsatsen att läroböckernas innehåll tenderar att påverkas av samtidens 

historiesyn. Det är dock viktigt att här understryka att de historiska läroböckerna naturligtvis 

även kan ha påverkats av andra faktorer som till exempel den politiska, ekonomiska och 

pedagogiska utvecklingen i Sverige under denna tid. 

      Två viktiga konstateranden kan man göra utifrån denna undersökning. Det första är att det 

saknas en närmare beskrivning av Sveriges roll under Andra världskriget i de granskade 

läroböckerna. Det andra är att den historiografiska utvecklingen tenderar ha haft betydelse för 

framställningarna. Detta innebär att det borde vila ett betydande ansvar på samtliga 

inblandande i produktionen av historiska läromedel som används i undervisningen på 

gymnasiet, när det gäller objektivitet och kritiskt granskande. Det pekar på en risk för läraren 

att fullt ut förlita sig på innehållet i läroböckerna. 
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