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Förord
Efter fem och ett halvt år är boken till sist färdig. Det är visserligen halvannat år
långsammare än tidsmålsättningen, men bortförklaringar saknas inte. För det
första har jag varit pappaledig. För det andra drabbades avhandlingsarbetet år
2002 av en guldmedalj, vilket gjorde att jag under en period skrev betydligt
mindre än jag blev omskriven. Bättre löpte arbetet på 2005, när jag hade turen
att operera akillessenan. Tyvärr var kirurgens kompetens, rehabiliteringen och
läkköttet av yppersta klass, vilket gjorde att den bästa arbetsron tog slut redan
efter fyra veckor.
Idrottandet har emellertid även fört gott med sig. Större delen av avhandlingen
är exempelvis författad i den bekymmersfria tillvaron på höghöjdsläger, mestadels
i Sydafrika och franska Pyrenéerna, men även delvis i Marocko. Sommaren 2005
utlokaliserades även en del av avhandlingsarbetet till St. Moritz, Schweiz. Mina
nordiska idrottskamrater har också kunnat bistå med språkhjälp när finskan och
nynorskan blivit mig övermäktig. De har dessutom påfallande ofta haft den goda
smaken att vara lärare i historia och samhällskunskap.
Idrotten har även möjliggjort att avhandlingsämnet fått viss publicitet, vilket
gjort att många personer hört av sig med intressant information om Kalla kriget i
läroböcker. Tyska sportjournalister har diskuterat sina universitetsuppsatser med
mig vid presskonferensen till Berlin Maraton, och från Sverige har inkommit brev
med småskrifter och gymnasiearbeten. Värdefullast av dem som kontaktat mig
har utan tvekan läroboksförfattaren och pensionerade gymnasieläraren Reino Riikonen varit, framförallt genom att han gett mig tillgång till sparade tidnings- och
tidskriftsartiklar som berör finländska läroböcker.
Mina handledare Jan Lindegren och Christer Öhman har varit till stor hjälp under hela arbetets gång. Utöver dem har John Rogers, Tom Gullberg, Seppo Hentilä, May-Brith Ohman Nielsen, Donald Broady och Ola Svein Stugu gett värdefulla synpunkter på det nästan färdiga manuskriptet. Charlotte Merton har gjort ett
förtjänstfullt arbete med översättningen av bokens engelska sammanfattning.
Mina doktorandkolleger vid Uppsala universitet har varit till hjälp på många
sätt. Framför allt har deras synpunkter på seminarierna starkt bidragit till att bokens framställningssätt inte är ännu snårigare än vad som är fallet. Särskilt vill
jag tacka min långvariga rumskamrat Carl Henrik Carlsson, vars gedigna insikter i invandring österifrån bidragit till att jag känt mig hemma i det uppländska
utlandet. Calle delade dessutom frikostigt med sig av sina idrottsliga erfarenheter från Atens olympiska marmorstadion innan jag själv skulle beträda
arenan.
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Huvudparten av det ekonomiska stödet till avhandlingen har kommit från
Natur & Kultur, vars stipendium har finansierat fyra års arbete. Från östra sidan
av Bottenhavet har ett välkommet stöd influtit ur Gunvor Plantings fond samt
ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.
Min familj har varit ett aldrig sviktande stöd. Mina föräldrar Nina och Rune
samt min bror Fredrik har hjälpt till med allt från inlämning av inkrävda låneböcker till barnvakt. Rune har dessutom korrekturläst manuskriptet och Fredrik
har emellanåt ryckt in med datasupport. Min son Zakaria skall ha stort tack för
att han aldrig, inte ens då papper var som allra mest spännande, tuggat i sig någon
väsentligare källmaterial. Det största tacket måste emellertid gå till min fru Laila.
Efter nära fyrahundra skrivna sidor tar orden till sist slut när jag skall försöka beskriva hur mycket du betytt.
Dullstroom
Mpumalanga (Tidigare Transvaal)
Sydafrika
En sensommardag i mars 2006
Janne Holmén
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1 Småstaterna under Kalla kriget

1.1 Introduktion
När röken lagt sig efter andra världskrigets slut kunde man skymta konturerna till
en ny, polariserad världsordning. Stormakterna på den förlorande sidan degraderades från sin tidigare ställning, och av segrarmakterna stod USA och Sovjetunionen i en klass för sig. England och Frankrike hade försvagats så mycket av kriget
att de inte längre kunde hävda sig i världspolitiken på samma sätt som tidigare.
Det stod snart klart att det krigstida samarbetet mellan Sovjetunionen och USA
skulle förbytas i antagonism. Små och medelstora stater drogs in i supermakternas
block och allianssystem eller gjorde ansträngningar för att hålla sig neutrala.
Termen ”kallt krig” började från och med 1947 användas för att beteckna det
låsta läge utan öppen konfrontation som då blivit rådande.1
Här kommer jag att använda ”Kalla kriget” som samlande beteckning för
hela tidsperioden från och med det sena 1940-talet till och med Sovjetunionens
upplösning 1991, utan att bekymra mig om debatten beträffande var gränserna
skall dras för de kortare köldknäppar och töväder som perioden innefattar.
För de mindre europeiska stater som inte hamnat under direkt sovjetisk
ockupation fanns det två grundläggande politiska valmöjligheter: Att ansluta sig
till den USA-ledda västliga koalitionen NATO eller att förhålla sig neutrala. De
nordiska länderna hade samtliga försökt hålla sig neutrala vid andra världskrigets utbrott, men det var endast Sverige som lyckades i denna ambition.
Utan tvekan var erfarenheterna från kriget av avgörande betydelse när de nordiska länderna slog in på olika utrikespolitiska linjer i efterkrigstidens upptornande stormaktskonflikt.
1 För uppkomsten av begreppet ”Kalla kriget” se Reynolds 1994 s1. Den amerikanska

journalisten Walter Lippman gjorde det allmänt spritt genom sin bok The Cold War (1947), men
redan två år tidigare hade George Orwell använt uttrycket. Längre tillbaks i tiden har uttrycket
använts av den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein och Don Juan Manuel, en medeltida
politisk kommentator från Kastilien.
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Samtliga nordiska länder var demokratiska marknadsekonomier som kulturellt
tillhörde västvärlden. Av geografiska och politiska skäl hamnade länderna emellertid
i olika förhållanden till det uppkomna blocksystemet. Planerna på ett fristående
skandinaviskt försvarsförbund havererade då Norge ville att förbundet skulle ha
närmare formell anknytning till västmakterna än vad Sverige var berett att gå med
på. Norge hade dåliga erfarenheter av sin neutralitets-politik under det andra
världskriget. Sverige hade lyckats bättre i sin strävan att hålla sig neutralt, varför
attityderna till fortsatt neutralitet var positiva i landet. Norge och Danmark blev
NATO-medlemmar med reservation för att de inte tillät baser i fredstid, medan
Sverige officiellt var neutralt men i praktiken hade ett nära samarbete med NATO.
Finland hade under andra världskriget förlorat två krig mot Sovjetunionen, och den
politiska ledningen var efter kriget fast besluten att undvika framtida konflikter
mellan länderna. Detta tvingade Finland att föra en politik ämnad att vinna Sovjetunionens förtroende. Samtidigt försökte man hukande och med myrsteg avlägsna
sig från det sovjetiska inflytandet, som varit som allra störst åren innan fredsavtalet
mellan länderna undertecknats 1948.
Kalla kriget ledde aldrig till öppet krig mellan supermakterna, i stället tog kampen formen av krig genom ombud, alliansbygge, kapprustning och spionage.
Bägge sidor förfogade över väldiga propagandaapparater, som kablade ut den egna
tolkningen av Kalla krigets olika vändningar. Iakttagare tvingades noga värdera
informationskällorna och balansera dem mot varandra för att få en bild av vad
som pågick.
Syftet med avhandlingen är att undersöka om Norges, Sveriges och Finlands
olika utrikespolitiska vägval under Kalla kriget fick konsekvenser för hur Sovjetunionen och USA skildrades i de tre småstaternas läroböcker. Det är naturligtvis både
tänkbart att Kalla kriget påverkat också annat i läroböckerna än det som berör USA
och Sovjetunionen. Poängen med att välja just detta undersökningsobjekt är
emellertid att jämförelsen underlättas av att Sovjetunionen och USA är teman som
bereds stor plats i samtliga tre länders läroböcker.
Mycket av den tidigare forskningen kring läroböcker har betonat konservatismen, kontinuiteten och trögföränderligheten hos materialet. Mot den bakgrunden
är det särskilt intressant att undersöka om läroböcker under vissa förhållanden kan
ses som mätare på det aktuella samhällsklimatet och tidens svängningar. Det finns
flera faktorer som talar för att läroböcker kan vara känsliga för förändringar i det
politiska klimatet. De måste för att överhuvudtaget bli sålda ge en bild som överensstämmer med lärarkollektivets, och lärarna är med bred marginal samhällets
största grupp av personer bevandrade i historiska och samhälleliga ämnen. Lärarnas
inställning i olika frågor påverkas i sin tur av samhällsklimatet. Läroplanerna, och
tidigare också den statliga gransknings- och godkänningsproceduren, gör att läroböckerna även är underordnade statlig styrning på ett sätt som inte är fallet med
andra böcker och medier. Sammantaget gör dessa faktorer det motiverat att undersöka om läroböcker är ett användbart källmaterial för studier av samhällsklimatet
12

under Kalla kriget. Om det visar sig att läroböckerna trots de ovannämnda
faktorerna förblivit helt opåverkade av Kalla krigets konjunkturer, så har man
funnit belägg för att lärobokskonservatismen är så stark att den inte berörs ens av de
mest kraftfulla samhällsförändringar. Om böckerna däremot uppvisar betydande
förändringar tvingas man revidera och komplettera bilden av läroböcker som ett
konservativt och trögföränderligt medium, vilket även det vore ett intressant
resultat.
Undersökningsländerna och undersökningsperioden (mellankrigstiden – 2004)
är valda med utgångspunkten att det skall vara möjligt att spåra påverkan från
utrikespolitiken i läroböckerna. Norge, Sverige och Finland hade en likartad
neutral, obunden ställning före andra världskriget, varefter den förändrade situationen ledde till att de tog olika vägar. Undersökningen börjar redan under mellankrigstiden för att göra det möjligt att åtskilja de skillnader mellan ländernas
läroböcker som uppstod efter kriget från dem som fanns där sedan tidigare Särdragen hos läroböckerna från Kalla krigets sista årtionden blir på liknande sätt
tydliga när de ställs i relief mot böcker från perioden 1992-2004.
Flera faktorer har bidragit till att Norge valts som representant för de NATOanslutna nordiska länderna i stället för Danmark. Den danska ledningen var positivt inställd till det skandinaviska försvarsförbundet och kunde tänka sig att acceptera det svenska förslaget om ett förbund fristående från västmakterna, men när
Norge gick ur projektet återstod inget annat alternativ för Danmark än att också
ansluta sig till NATO. Norge var alltså den drivande parten vid ländernas inträde
i organisationen, och som mer angelägen medlem är Norge en lämpligare
representant för gruppen NATO-länder. Dessutom har läroboksmarknaden i
Danmark vissa särdrag som försvårar en någorlunda heltäckande undersökning.2
Det innebär att det skulle bli mycket svårt och tidskrävande att få en överblick
över hela utbudet.
I det inledande kapitlet kommer jag närmast att beskriva bakgrunden till att
Norge, Sverige och Finland kom att följa olika utrikespolitiska linjer under Kalla
kriget. I kapitel 1.4 undersöks om den statsvetenskapliga teoribildningen kring
småstaters agerande går att applicera på ett område som den aldrig varit avsedd
för, nämligen läroboksforskning. I kapitel 2 diskuteras läroböckernas betydelse i
samhället och de faktorer som påverkar deras utformning. Dessutom presenteras
forskningsläget beträffande sambandet mellan utrikespolitiska förändringar och
revision av läroböcker, samt forskningsläget om synen på USA och Sovjetunionen
i Norge, Sverige och Finland. Sist i kapitel två diskuteras avhandlingens metod,
urvalet av läroböcker och framställningsformen. I kapitel 3 behandlas sedan de
myndigheter och organisationer som ägnat sig åt läroboksgranskning. I kapitel 4
2 Enligt Sture Långström utgavs i Danmark 1970-1985 ca 350 historieläroböcker för gymnasiet.
Motsvarande siffra i Sverige är några tiotal. Antagligen kommer sig den höga siffran av att man
räknat alla ingående delar i de danska ”historiesystemen”, vari en stor mängd supplement,
temahäften och dylikt ingår. Långström 1997 s16, Poulsen 1998 s34f
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analyseras norska, svenska och finländska läroböcker från 1930-talet. I de följande
kapitlena analyseras sedan ett årtionde per kapitel, så att läroböckerna från perioden 1992-2004 behandlas i kapitel 10. Det sista delkapitlet i vart och ett av kapitlena 4 till 10 utgörs av kasuistik. Där beläggs de iakttagelser som gjorts i de
föregående delkapitlen genom exempel, och det är där som referenserna till
källorna hittas. I kapitel 11 följer sedan den sammanfattande analysen och slutsatserna.

1.2 Norge, Sverige och det skandinaviska
försvarsförbundet
Norges neutralitetssträvanden hade gått om intet när Tyskland den 9 april 1940
invaderade landet. Den norska politiska ledningen hade räknat med att landet i
praktiken skulle vara skyddat av Storbritannien, även om man inte hade några
formella garantier. Storbritannien skulle aldrig acceptera att någon rival fick baser
vid Norges kust. Nu insåg man för sent att detta skydd inte var tillräckligt. Likaså
visade fälttåget i Norge att utländsk hjälp inte var effektiv utan föregående planering i fredstid. Under regeringens exil i London föreslog man därför ett nordatlantiskt försvarssystem, där både USA och Storbritannien ingick, och där Norge
vid behov skulle kunna erbjuda baser. Det föreslagna förbundet var riktat mot
Tyskland, inte Sovjetunionen. I den första norska efterkrigstida försvarsplanen
från 1946 slogs det fast att stöd från de västliga stormakterna måste förberedas i
fredstid. Till en början avstod man dock från att officiellt ansluta sig till västlägret,
utan slog in på en brobyggningspolitik, som syftade till att överbrygga klyftorna
mellan de två lägren.3
Den kommunistiska statskuppen i Tjeckoslovakien, ett land som hade setts
som en brobyggare från andra sidan, i kombination med Sovjets paktförslag till
Finland gjorde emellertid att Norge tydde sig allt mer till västmakterna.4
Sverige lyckades hålla sig utanför kriget och hade vid krigsslutet hunnit bygga
upp en avsevärd militär styrka, som inte hade något motstycke i närregionen.
Detta bidrog till att svenskarna med tillförsikt ansåg sig kunna upprätthålla en
neutralitet också i framtiden.5
Det bör betonas att det inte var någon strikt neutralitetspolitik som gjorde
att Sverige klarade sig oskatt genom andra världskriget. Snarare var det, enligt
småstatsteorins pionjär Anette Baker-Fox, Sveriges förmåga att tillfredsställa den
för tillfället starkare parten utan att skada den svagare sidan så mycket att krig
ansågs nödvändigt som möjliggjorde att landet kunde stå vid sidan av de
3 Pharo 1994 s198f
4 Ibid s209
5 Ibid s202
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egentliga striderna. Detta beteende kallar hon för ”anti-balance of power”.6 Den
flexibla tolkningen av neutraliteten var något som Sverige tog med sig in i Kalla
kriget.
När Norge och Danmark allt mer började närma sig Nato föreslog Sverige på
våren 1948 ett nordiskt försvarsförbund. Syftet var att hålla hela Skandinavien
neutralt genom att erbjuda Norge och Danmark ett alternativ till Natomedlemskap. Norge ville emellertid inte gå med på en union utan formell bindning till
västländerna. I såväl Sverige som Norge räknade utrikesledningen med att yttre
hjälp var nödvändig. Skillnaden var att normännen krävde formella garantier
medan svenskarna trodde att västmakternas egenintresse var tillräckligt, ett
synsätt som dåligt överensstämde med de norska erfarenheterna från kriget. 7
Efter att förhandlingarna havererat sökte sig Norge västerut. När man fått igenom kravet på att inga utländska baser skulle finnas på norsk mark i fredstid
kunde man ansluta sig till NATO. Skälen till att man krävde ett undantag ifråga
om baserna var delvis inrikespolitiska, men därutöver ville man också undvika att
provocera Sovjetunionen. I samma syfte demilitariserade man också i praktiken
Finnmarken, den del av Norge som direkt gränsade mot sovjetiskt territorium.
Man försökte alltså på samma gång avskräcka från anfall och visa sina fredliga
avsikter.8
Det norska beslutet gjorde i praktiken att också Danmark tvingades med i
NATO då det enda alternativet, ett skandinaviskt försvarsförbund, inte kunde
realiseras. Eftersom man i Danmark ansåg att Sverige på kort och medellång
sikt hade bättre kapacitet än västmakterna att stödja landet föreslog man en separat union med Sverige helt utan kontakt med väst. Detta avslogs dock av
svenskarna, som genom arrangemanget skulle ha fått ta på sig i stort sett hela
bördan.9
Att unionen aldrig blev av innebar inte att militärt samarbete mellan de
skandinaviska länderna omöjliggjordes. Tvärtom har det ända sedan 1947 förekommit nära militära kontakter mellan länderna. Bland annat har de skandinaviska Natoländerna inom organisationen betonat vikten av ett starkt svenskt
försvar, vilket har underlättat svenska vapenköp.10

6 Baker-Fox 1959 s146
7 Pharo 1994 s212ff
8 Ibid s221
9 Ibid s216ff
10 Ibid s220
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1.3 Finlands nya utrikespolitiska linje
Finland befann sig i en annan situation än Norge och Sverige efter andra världskriget i och med att möjligheten att ansluta sig till västlägret inte fanns. Man
hade förlorat kriget mot Sovjetunionen, som i Jalta av USA och Storbritannien
tillförsäkrats rätten att omge sig med länder vars regeringar var ”vänligt sinnade”
och respekterade Sovjets ”legitima säkerhetsintressen”.11 Åtta politiker som
ansågs skyldiga till Finlands inträde i kriget dömdes enligt en ny lag, som inte
hade varit i kraft när det påstådda brottet begicks. För att inte stöta sig med den
ryska ledningen avstod man till och med från att ta emot Marshallhjälpen.12
Istället undertecknade Finland 1948 ett avtal om vänskap, samarbete och bistånd (VSB-pakten) med Sovjetunionen. Eftersom det sammanföll i tiden med
statskuppen i Tjeckoslovakien, väckte avtalet en del farhågor om att Finland var
på glid in i östlägret. Den slutliga avtalstexten följde i själva verket i stort sett ett
finländskt utkast. Finland förband sig endast att försvara sitt eget territorium
mot en angripare. Bara i det fall att länderna så överenskom skulle Sovjetunionen ge militärt bistånd.13 Avtalet visade sig fungera under hela efterkrigstiden
som en tillräcklig garanti för att Finland ur sovjetisk synvinkel skulle vara
ofarligt, den blev inget första steg mot närmare formell politisk anknytning till
de socialistiska länderna.
Den efterkrigstida finländska utrikespolitiska doktrinen, som gick ut på att uppvisa vänskaplighet och fogsamhet gentemot Sovjetunionen kallades PaasikiviKekkonen linjen efter de två första presidenterna under efterkrigsepoken. Utifrån
Max Jakobsons beskrivning av politikerna kan man dock hitta väsentliga skillnader
mellan Paasikivis och Kekkonens inställning till hur utrikespolitiken borde skötas.
Paasikivi höll sig till vad som traditionellt brukar ses som utrikespolitik för att tillgodose Sovjetunionens säkerhetsintressen, däremot tillmötesgick han inte ideologiska krav. För Kekkonen räckte det emellertid inte med utrikespolitiska deklarationer. Också Finlands inrikespolitik och media måste vara anpassade för att vinna
Moskvas förtroende.14
En viktig skillnad mellan Finlands och de övriga nordiska ländernas utrikespolitik är att den finländska mer sällan togs upp till debatt i riksdagen.15 Finlands
president var redan enligt konstitutionen suverän beslutsfattare i utrikespolitiska
frågor, och presidentens reella makt stärktes ytterligare under Paasikivi och Kekkonens presidentperioder. Till detta bidrog Finlands relation till Sovjetunionen och
VSB-pakten, som Kekkonen gjorde sig till ensam uttolkare utav.
11 Jakobson 1999 s79
12 Ibid s86

13 Ibid s92
14 Ibid s84, 108
15 Sundelius 1982 s43
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Likaså hade försvarsmakten i Finland få kontakter till den högsta politiska ledningen. Henrik Meinander menar i Finlands historia 4 att de svenska ledarna var
bättre informerade om försvarets västkontakter än sina finländska kolleger, då det
var viktigare för de sistnämnda att ha händerna fria i förhållande till Sovjetunionen.
Dessutom verkar Kekkonen ha ansett att försvarsmakten i kärnvapenåldern var ett
föråldrat verktyg för utrikespolitiken. Finlands försvar var hur som helst inordnat i
vad som kallades för ett regionalt försvarssystem, vilket var en omskrivning för
gerillakrig. Trots vänskapsdeklarationerna stod det nog klart för alla parter vem som
var den tänkte angriparen.16

1.4 Småstatsteori
Det är inte det lättaste att definiera vad en småstat är för något. Dansken
Erling Bjøl menar att en stormakt har multilaterala intressen medan en småstat
har färre relationer, ibland bilaterala, till en stormakt.17 Israelen David Vital har
föreslagit att en stat skall räknas som en småstat ifall dess resurser på lång sikt
inte är av någon avgörande betydelse för stormakternas maktförhållanden.
Sovjetunionens maktställning kunde till exempel tåla att Jugoslavien slank ur
östblocket, medan förlusten av Indien innebar en avgörande devalvering av
Storbritanniens makt.18 Forskare som försökte klassificera världens länder utifrån olika mätbara resurser som BNP, folkmängd, produktion av viktiga råvaror och energi samt militärens storlek, placerade under Kalla kriget vanligtvis
Sverige bland världens 20 starkaste länder. I den amerikanske statsvetaren
Robert Keohanes klassificering av stater utifrån den roll de kan spela i det internationella samfundet hamnade Sverige bland de medelstora staterna, tillsammans med länder som Kanada, Brasilien och Pakistan.19 Andra forskare som
Hans Christoph Binswanger har velat göra en klar distinktion mellan små stater
och svaga stater.20
De flesta som försökt sig på en definition av begreppet småstat har emellertid
betonat att det är relativt; ett land kan vara småstat i förhållande till en större
stat men agera som stormakt i förhållande till en mindre. Oberoende av
definition var de nordiska länderna inklusive Sverige utan tvekan såväl små som
svaga i relation till USA och Sovjetunionen under Kalla kriget, då dessa två supermakter dominerade världen.
Under andra världskriget visade ett antal europeiska småstater en förvånande
förmåga att trots sin litenhet överleva krigets skiftningar. Detta förhållande
16 Meinander 1999 s479f
17 Bjøl 1971 s30
18 Vital 1971 s17
19 Huldt 1977 s34-37
20 Amstrup 1976 s168
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intresserade Anette Baker-Fox, som 1959 i The Power of Small States utredde
vilka strategier de små staterna hade till sitt förfogande, och vilka omständigheter som var gynnsamma respektive ogynnsamma för deras överlevnad. Tidigare hade problem specifika för mindre stater inte uppmärksammats inom den
statsvetenskapliga forskningen under lång tid. Som Niels Amstrup uppmärksammat fanns det emellertid ett stort intresse för småstater bland europeiska
tänkare under 1700- och 1800-talen.21
Samtliga småstater har enligt Baker-Fox vissa fördelar gemensamt, som ligger
inneboende i deras begränsade storlek. Politiker i småstater kan koncentrera sig
bättre på varje enskilt problem än sina kolleger i en stormakt, vilka har betydligt
fler frågor på sitt bord. 22 Småstaterna är heller inte bundna av samma prestige i
sitt handlande som stormakterna.23
Det finns också fördelar som vissa småstater besitter men som andra saknar.
Baker-Fox kom fram till elva förhållanden som gynnar en småstat som vill behålla sitt oberoende i förhållande till en kravställande stormakt:24


1. Flera stormakter är intresserade av småstaten
2. Stormakternas styrkeförhållande i området är jämnt
3. Stormakten har många konkurrerande intressen, småstaten är bara en del av
dess problem
4. Det finns stora fysiska hinder för invasion
5. Småstaten besitter mycket krigsförnödenheter
6. Småstaten är ekonomiskt självständig
7. Den sida som ställer krav på småstaten är oenig
8. De moraliska hindren för stormakten är stora
9. Inflytelserika grupper i stormakten identifierar sig med småstaten
10. Småstaten har varit självständig länge
11. Antalet neutrala stater är stort


Vad blir resultatet om modellen appliceras på Norge, Sverige och Finland under Kalla krigets tid? Punkt 3, 4, 7 och 8 stämmer i viss mån in på samtliga tre
länder, Norden var relativt oväsentligt för stormakterna och länderna var
skogstäckta eller bergiga. Erling Bjøl menar att Nordnorge i praktiken var omöjligt att försvara, samt att Finland trots att landet är svårtillgängligt ändå var utsatt
på grund av sin närhet till Sovjet. Det finns knappast någon stormakt utan grupperingar med kolliderande intressen. Hårda påtryckningar mot något av länderna
skulle ha mött moraliskt betingade protester från det internationella samfundet.
Alldeles efter kriget hade Finland emellertid ett moraliskt handikapp. I och med
21 Amstrup 1976 s163
22 Baker-Fox 1959 s181
23 Bjøl 1971 s30
24 Baker-Fox 1959 s183f

18

att Finland stridit på Tysklands sida hade Sovjet argument för att gå rätt hårt
fram i landet. De krigsansvariga skulle straffas och ”fascistiska” organisationer
förbjudas. Punkterna 1 och 2 stämmer bättre in på Norge och Sverige än på
Finland. Det senare landet hade västmakterna uttryckligen lämnat i händerna på
Sovjetunionen, vars inflytande i landets närområde var vida överlägset Natolägrets. I fråga om punkt 5, 6 och 10, vilka rör självförsörjningsgrad och ålder, låg
utan tvekan Sverige bäst till. Sammantaget hade Finland enligt modellen sämst
förutsättningar att klara sitt oberoende, Norge intog en mellanställning medan
Sverige låg bäst till. Detta stämmer väl med de flesta bedömares bild.
Anette Baker-Fox menade att ”anti-balance of power” var det typiska beteendet för småstater. Erling Bjøl använder istället termen ”pilot–fish” beteende för
samma strategi, men han menar att det bara är en av många möjliga strategier
som står till förfogande för småstaten. Enligt honom är pilot-fish beteendet typiskt för system där småstaten befinner sig nära en hotande och expansionistisk
stormakt som inte utmanas av någon konkurrent.25 Till Baker-Fox försvar måste
sägas att alla småstater i Europa åtminstone tidvis befann sig i denna situation
under andra världskriget, vilket var hennes undersökningsperiod. Bjøls förklaring
stämmer emellertid in bra på Norden under Kalla kriget, då endast Finland hamnade i en pilot-fish situation efter att USA uttryckligen deklarerat att man inte var
berett att komma till landets försvar.
Enligt Bjøl finns det många kategorier av småstater, och deras situation bestäms av geografiska parametrar och inrikes förhållanden. De nordiska staterna
hörde internationellt till olika kategorier även om deras inrikespolitiska system
var likartade. Norge ingick liksom Danmark och Island i ett allianssystem,
Sverige var obundet medan Finland befann sig i ett pilot-fish förhållande till
Sovjetunionen. Bjøl menar att ländernas olika situationer svarar mot tre olika
geografiska parametrar, som dikterar olika villkor för hur utrikespolitiken kan
och bör bedrivas.26
Faktorerna som nämns i listan ovan är av sådan art att de ligger utanför småstatens kontroll. Enligt Baker-Fox finns emellertid också en rad faktorer som
småstater själva kan eftersträva för att upprätthålla sitt oberoende. Bland annat
nämner hon följande punkter:27
1. Kapacitet och vilja till våldsamt motstånd och stormaktens medvetande om
detta
2. Enhet i regeringen, konstitutionell konsensus, självkontroll hos befolkningen
3. En medgörlig attityd där eftergifter görs när makten är odiskutabel, men
utan att ge upp de viktigaste medlen för att försvara statens oberoende
25 Bjøl 1971 s33
26 Ibid s29
27 Baker-Fox 1959 s184. Numreringen finns inte hos Baker-Fox.
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(Metoden kallas ”anti-balance of power” av Baker-Fox och ”pilot-fish”beteende av Bjøl).28
4. Vänskapliga relationer till småstatsgrannar
5. Förmåga att koncentrera sig på huvudmålet på bekostnad av andra värden

Eftersom Baker-Fox baserar sina resultat på en undersökning av andra världskriget, så missar hon eventuella strategier som inte användes av småstaterna vid
det tillfället men som i andra situationer visat sig fruktbara. Erling Bjøl menar
att småstater vanligtvis arbetar för att stärka internationella organisationer, eftersom de som regel gynnas av att det internationella systemet närmar sig modellen för en rättsstat. 29
Bo Huldt betonar att denna ”legalistisk-moralistiska” attityd i själva verket är
en realistisk politik för svaga stater, och attityden behöver alltså inte med
självklarhet bottna i någon egentlig moralisk skillnad mellan större och mindre
stater. Den danske statsvetaren Ole Karup Rasmussen kallar småstaternas tendens att hävda normativa intressen för ”demonstrationspolitik”. Symboliska
ställningstaganden, ofta frikopplade från konkreta åtaganden, ger småstaten
möjlighet att visa upp en självständig profil.30 Det går alltså att lägga ytterligare
en punkt till listan på gynnsamma faktorer som småstaterna själva kan försöka
påverka:
6. Legalistiska principer i det mellanstatliga umgänget
Skolundervisningen kan användas för att befrämja många av de gynnsamma
förhållanden som nämns i punkterna ovan. Skolväsendet har traditionellt använts som ett redskap i nationalismens tjänst, och nationalism har ofta setts som
en viktig bidragande faktor för kapacitet och vilja till motstånd (1). På samma
sätt kan undervisningen främja enighet inom landet (2). Att i läroböckerna
förmedla en positiv bild av en hotande stormakt kan på kort sikt vara ett enkelt
och billigt sätt att uppvisa en medgörlig attityd (3). Föreningarna Nordens
ömsesidiga granskningsarbete är ett tydligt exempel på hur läroboksrevision
använts som ett medel för att skapa vänskapliga relationer mellan de nordiska
småstatsgrannarna (4). Arbetet för legalistiska principer kan ta sig uttryck i läroböckerna till exempel genom att stater som sätter sig över de internationella
spelreglerna fördöms (6).
Punkterna 1 och 2 står emellertid i ett visst motsatsförhållande till punkt 3. I
nationalistisk historieskrivning har hotet från närliggande stormakter ofta blåsts
upp, för att folket därigenom skall enas och glömma sina inre meningskiljaktligheter inför det allt överskuggande hotet från arvfienden. Den förbättring av
28 Bjøl 1971 s29
29 Ibid s34

30 Huldt 1977 s42f
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den nationella enigheten och försvarsandan som på detta sätt kan vinnas måste
emellertid vägas emot behovet av att visa upp medgörlighet gentemot den hotande stormakten. Den nationella enigheten i en småstat kan å andra sidan äventyras om den officiella skildringen av stormakten i medgörlighetens namn blivit
så tillrättalagd att en stor del av medborgarna inte hyser något förtroende för
den.
Punkt 5 ger upphov till ett annat dilemma. Är kontrollen över innehållet i det
uppväxande släktets läroböcker ett värde som kan offras eller är det en del av huvudmålet, statens oberoende? ”Betalar vi oljeräkningen genom att sälja vår historia?”, undrade Simo Juntunen skämtsamt i ett privat samtal i början av 1970-talet,
vilket ledde till att han fick sparken som kåsör i Suomen Sosiaalidemokraatti.31
Enligt Max Jakobsons beskrivning av presidenterna Paasikivi och Kekkonen verkar
de ha haft olika åsikter om hur stort den intellektuella frihetens egenvärde var. Jakobson själv menade redan på 1970-talet att även om en viss självcensur var nödvändig av utrikespolitiska skäl så ledde obalanser till att förtroendet för neutraliteten
rubbades.32
Anette Baker-Fox menar att det under andra världskriget var väsentligt för de
allierades förtroende för Sverige att landets press varit relativt fri också under
den period när dess regering tvingades göra eftergifter för Tyskland. Den fria
pressen gjorde också att tyskarna blev osäkra om sitt grepp och var villiga att
idka byteshandel om vad de behövde.33
Eftersom småstater i enlighet med punkt 6 är betjänta av att betona de legalistiska dragen i det internationella systemet, så borde de följaktligen hårt kritisera supermakterna om dessa låter makt gå före rätt. Legalismen hamnar emellertid lätt i konflikt med behovet att hålla sig väl med närliggande supermakter.
Till exempel lät sig Sovjetunionens invasioner av mindre grannländer länder
under 1900-talet svårligen försvaras legalistiskt, och detsamma gäller tveklöst
USA:s agerande mot många små och mellanstora stater. USA var emellertid inte
lika hotande närbeläget som Sovjet sett ur nordisk och i synnerhet finländsk
synvinkel. Behovet av att visa medgörlighet gentemot USA var därigenom
mindre.
Bjøl menar att man dessutom måste ta med i beräkningen vilka mål och värdesystem makteliten i den dominerande stormakten har. Dessa är enligt honom
viktigare än styrkeförhållandet mellan småstaten och stormakten. I annat fall
skulle man till exempel inte kunna förklara hur den svagaste kolonialmakten,
diktaturen Portugal, kunde hålla fast vid sina kolonier längst.34
Det finns anledning att tro att maktelitens värderingar i USA och Sovjet skilde
sig åt under Kalla kriget. Sovjetiska politiker hade mindre hämningar än sina
31 Vihavainen 1990 s125
32 Ibid s140
33 Baker-Fox 1959 s144f
34 Bjøl 1971 s33
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amerikanska kolleger mot att med våld blanda sig i de inre angelägenheterna hos
länderna inom dess inflytelsesfär i Europa. Man kan hävda att USA:s relationer
till de västeuropeiska länderna under Kalla kriget närmade sig det legalistiska ideal
som är eftersträvansvärt för småstater. Detta illustreras inte minst av hur Island
med 200 000 innevånare genom att hota att lämna Nato lyckats utpressa sin mer
än tusen gånger större amerikanska allierade diplomatisk hjälp vid de upprepade
torskkrigen mot Storbritannien. Den amerikanske maktbalanspolitikern Kissinger
menade att Islands agerande skulle ha varit självmord under alla tidigare tidsperioder, och han såg det inträffade som ett exempel på vilket tyranni de svaga kunde
utöva i nutiden.35
Sovjetunionen lät sig inte på samma sätt tyranniseras av sina små allierade,
vilket om inte annat invasionerna i Tjeckoslovakien och Ungern visar. USA var
knappast lika angeläget att följa rättsprinciper i sina relationer till länder i tredje
världen som i relationerna till europeiska länder, men det väsentliga för denna
avhandling är emellertid att de nordiska länderna klart tillhör den grupp stater
som USA i stort sett behandlat utifrån legalistiska principer.
Likaså är det troligt att makteliten i USA värderade yttrandefrihet annorlunda än makteliten i Sovjetunionen. Amerikanska beslutsfattare var vana att bli
kritiserade och granskade också i sitt eget land, medan deras sovjetiska motsvarigheter i stället var vana att dirigera media och historieskrivning. Detta påverkade säkerligen hur ledarskapet i de bägge supermakterna uppfattade och
reagerade på utländsk kritik, vilket läroboksproducenterna i de nordiska länderna förmodligen var väl medvetna om.
Utifrån ovanstående resonemang verkar det rimligt att ställa sig frågan om läroböckerna i en småstat kan återspegla och fungera som ett medel för småstatens
utrikespolitik. Är det möjligt att läroböckerna i småstater, vilka utifrån olika geografiska och politiska omständigheter valt olika utrikespolitiska strategier för att
bevara sitt oberoende, uppvisar skillnader i sin beskrivning av potentiellt hotfulla
stormakter? Det är emellertid vanskligt att utifrån det teoretiska resonemanget
direkt försöka utläsa hur man i Sverige, Norge och Finland skildrade USA och
Sovjet under Kalla kriget. Som vi har sett finns det ett motsatsförhållande mellan
småstaternas intresse av att å ena sidan hålla sig väl med närliggande stormakter
och å andra sidan upprätthålla nationell enighet och verka för rättsprinciper i
mellanstatliga relationer. Hur läroboksproducenter i Nato-landet Norge, i det
neutrala Sverige och i Finland med sin speciella relation till Sovjet i praktiken
löste dessa motsättningar är en i högsta grad empirisk fråga som inte kan besvaras
utan en omfattande undersökning.

35 Hanhimäki 1997 s 140f
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2 Läroböcker som
forskningsobjekt

Med lärobok menas här en bok som kontinuerligt används i undervisningen
och innehåller väsentliga delar av det stoff som skall inläras. Andra böcker som
ibland används i undervisningen, som kartböcker, historiska läseböcker, uppslagsböcker och fördjupningsmaterial, faller utanför definitionen och är inte
föremål för undersökningen i avhandlingen. Inte heller läromedel som historiska och geografiska planscher, diabilder, filmer, videoband, skolradio och -TV
eller olika interaktiva läromedel har undersökts. Det finns goda skäl till att ur
den brokiga flora av läromedel som förekommit under den långa tidsperiod som
undersökningen täcker välja att undersöka den traditionella läroboken. Genom
alla förändringar som skett i skolväsendet under 1900-talet har nämligen läroboken hela tiden behållit sin position som det absolut viktigaste läromedlet. Det
är emellertid skäl att hålla i minnet att den bild som läroböckerna målar upp
kan ha nyanserats i arbetsböckerna. Nyare arbetsböcker har till exempel ofta
övningar där material som ger motstridiga tolkningar av samma händelse skall
analyseras.

2.1 Läroböcker i undervisningen
Mycket tyder på att läroböckerna är den enskilt viktigaste faktorn för undervisningens utformning. Gösta Wennberg menar på basen av intervjuer med
geografilärare att läroboken i praktiken ersätter läroplanen som styrmedel, då
lärarna förutsätter att läroboksförfattarna följer läroplanens intentioner. Dessutom uppgav flera outbildade lärare att läroboken var deras främsta källa för att
själva sätta sig in i ämnet.1
Detta är inget unikt för geografiämnet i Sverige, utan också studier av andra
ämnen från länder som Finland, Island och USA visar på läroböckernas viktiga

1 Wennberg 1990 s165f
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roll i undervisningen. Nya och oerfarna lärare tenderar att luta sig särskilt mycket
mot dem i undervisningen.2
Enligt Tomas Englund är läroplanen en politisk kompromiss med ett självmotsägande målsystem, och läromedlet blir författarens tolkning av planen. Det
är läromedlen och inte läroplanen som är med i undervisningssituationen. Som
auktoriserad tolkning sätter läromedlen gränser för den reella undervisningen,
menar Englund.3
Utan tvekan har det alltid funnits självständiga lärare som inte låtit sig styras av
läroböckerna utan utformat undervisningen enligt eget huvud. Till exempel
förekom det att finländska lärare som var missnöjda med historieframställningen i
de läroböcker som fanns på marknaden ersatte dem med egna kompendier.4
Läroböckerna har alltid varit viktiga för undervisningens utformning, men de
har aldrig varit lika med undervisningen. Enskilda lärares inverkan medförde
säkerligen ibland att den bild av USA och Sovjetunionen som förmedlades i
undervisningen inte nödvändigtvis var identisk med läroböckernas bild. Att
komma åt själva undervisningssituationen är emellertid mycket svårare än att studera läroböckerna; det skulle förutsätta en mycket bred intervjuundersökning som
med tanke på avhandlingsämnets omfång i tid och rum är omöjlig att genomföra
inom rimlig tid. Detta är emellertid inte heller för att uppnå avhandlingens syfte,
att utreda hur Norges, Sveriges och Finlands olika utrikespolitiska lägen satte
ramar för skildringen av USA och Sovjetunionen i länderna. Med sina stora
upplagor ämnade att vinna acceptans i breda folklager och med den officiella
sanktionering som den statliga godkänningen innebar, ger läroböcker bättre än
någon annan källkategori uttryck för den i samhället dominerande synen på
historien och omvärlden. Rimligen är benägenheten att göra politiska hänsynstaganden större när man skriver i ett officiellt sanktionerat medium med stor spridning som läroboken, än när man talar inför ett mindre sällskap som i ett klassrum. De utrikespolitiskt betingade skillnaderna i den norska, svenska och finländska bilden av USA och Sovjetunionen borde alltså tydligare träda fram i läroböckerna än i själva undervisningen, och därför är det just genom att jämföra
läroböckerna som man lämpligen letar efter dessa skillnader.

2.2 Vem och vad utformar läroböckerna?
Hela denna avhandling bygger på antagandet att Norges, Sveriges och Finlands
olika utrikespolitiska linjer letat sig in i läroböckerna. Detta är på inget sätt ett
självklart antagande när man talar om tre demokratiska länder där yttrande- och
tryckfriheten varit skyddade i lag längre än i många andra länder. Det är inte
2 Långström 1997 s18f
3 Englund 1986 s128f, 133f
4 Muntlig uppgift av Håkan Andersson 3.3.2003
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samma personer som direkt utformar ett lands utrikespolitik och dess läroböcker. För att undersöka om det går att finna kanaler via vilka utrikespolitiken
skulle kunna sippra ner till läroboksförfattarna, behöver vi undersöka vilka faktorer som sist och slutligen avgör vad som hamnar i en lärobok.
Fakta från forskningen. Många grundskoleelever och andra med dem utgår
antagligen ifrån att deras läroböcker helt enkelt utgörs av fakta. Forskare har rett
ut saker och ting varefter resultaten införts i läroböckerna. Den informationsmängd som potentiellt kunde platsa i en lärobok är emellertid enorm, och
det faktaurval man gör kan ge helt olika bilder av en företeelse. Under Kalla
kriget försvårades dessutom urvalsproblemet av att de två supermakterna pumpade ut floder av information som stödde den egna tolkningen av världshändelserna. Sirkka Ahonen menar i sin studie av estniska och östtyska läroböcker
från åren 1986-1991 att historieundervisningen i högre grad än historieforskningen utnyttjas för politiska syften, som byggandet av en nationell identitet.5
Läroboksproducenterna, författare och förlag. Det är författaren som väljer
vilka fakta som skall hamna i läroböckerna. Det verkar alltså rimligt att tänka
sig att författarens personliga åsikter kan påverka lärobokens utformning.
Förlaget har också ett visst inflytande över texten och kan dessutom välja vilka
författare man vill anlita. Det finns emellertid flera faktorer som påverkar och
begränsar författarens möjlighet att utforma boken helt efter eget tycke.
Statlig kontroll genom läroplaner och granskningsmyndigheter. Böckernas innehåll styrs till en del av läroplanerna. Störst var detaljstyrningen i de
läroplaner som utarbetades på 1960-talet, medan tidigare och i synnerhet
senare läroplaner varit mer fritt formulerade. Också mer direkta kontrollinstrument har funnits; i många länder har det krävts ett godkännande från
statliga myndigheter innan en lärobok kunnat tas i bruk i det allmänna skolväsendet. Först under 1990-talet försvann granskningen i Sverige, Norge och
Finland. Staten har alltså haft flera kanaler via vilka man kunnat påverka läroböckernas innehåll, till exempel för att få framställningen i samklang med
landets officiella utrikespolitiska linje.
Efterfrågan på läroboksmarknaden. För läroböcker gäller samma principer
som för andra produkter på en marknad. De är producerade för att säljas, och
för att de skall bli sålda måste de falla köparna i smaken. Köparna utgörs i det
här fallet av lärarna som skall använda böckerna i sin undervisning. Detta innebär att författare och förlag har ett intresse av att producera läroböcker vars
bild av omvärlden överensstämmer med vad lärarna anser är lämpligt att förmedla till eleverna. Förutom lärarens personliga värderingar kan också det
mottagande läroböckerna får hos elever och föräldrar spela in vid valet av vilken
lärobok som skall användas i undervisningen. Politiska och sociala skillnader
mellan skolor eller landsdelar kan därigenom leda till att det skapas separata
5 Ahonen 1992 s6
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marknader för läroböcker med olika profil.6 Man kan förvänta sig att politiska
skillnader som delar skolor, lärarrum och klassrum mitt itu istället skapar en
efterfrågan på läroböcker som tonar ner tvistefrågor. Läroboksmarknaden är
emellertid ingen perfekt marknad, utbudet av läroböcker är vanligtvis litet och
läroböcker för små elevgrupper kan vara olönsamma att producera utan statsstöd.
Samhällsklimat. Varifrån har då lärare och läroboksförfattare fått sin uppfattning om vad som bör stå i läroböckerna? Såväl producenter som konsumenter av
läroböcker påverkas av det omgivande samhället. Media förmedlar en
föreställning om vilka frågor som är viktiga att lyfta fram och förser läroboksförfattarna med en reservoar av information och argument att ösa ur. Turo Uskali
har visat att svenska korrespondenter i Moskva var väsentligt mer öppna och
frispråkiga än sina finländska kolleger, till exempel när det gällde rapporteringen
om de sovjetiska dissidenterna.7 Även om välunderrättade finländska läroboksförfattare via andra kanaler kunde känna till dissidenternas existens, så förmedlade
media ändå budskapet att dissidenter var ett oviktigt eller olämpligt ämne att
behandla. Svenska läroboksförfattare kunde däremot räkna med att dissidenterna
ingick i lärarnas och elevernas bild av Sovjetunionen, och att dessa därmed
förväntade sig att finna något om kritiken mot sovjetsystemet i läroböckerna.
Lärobokstradition, läroboksgenre och gamla fördomar. Mycket av forskningen kring läroböcker har varit inriktad på att belysa missförhållanden i läroboksbeståndet, och har därigenom lyft fram kontinuiteten och trögföränderligheten hos lärostoffet. Lena Olssons studie av svenska geografiläroböckers skildring
av tredje världen utgör ett exempel.8 Läroböckerna har beskrivits som bärare av
gamla förlegade attityder och fördomar som det är svårt att vädra ut. Denna
tröghet skulle kunna ha sin orsak i att läroboksförfattare skriver av äldre
läroböcker eller påverkas av vad de en gång läst under sin egen skoltid. Sture
Långström menar att läroböcker i praktiken blivit en egen litterär genre.9 Agneta
Bronäs använder sig också av begreppet genre i sin jämförelse av synen på
demokrati i svenska och tyska samhällskunskapsläroböcker. Genren karaktäriseras
enligt henne av en särskild uttrycksform och komposition samt av att vissa teman
förekommer.10 I Louis Ajagán-Lesters ”De andra” i pedagogiska texter. ”Afrikaner i
svenska skoltexter 1768-1920” kan man i den empiriska undersökningen utläsa
att bilden av afrikanerna blir mindre negativ med tiden. Denna tråd tas emellertid
inte upp i den avslutande sammanfattningen, förmodligen därför att förändring
är en bisak sett ur undersökningens Foucault-inspirerade teoretiska perspektiv.
Betoningen ligger istället på de dikotomier som ”…med vissa variationer…”
6 Enligt Tingsten kunde till exempelvis en del italienska skolor välja läroböcker med katolsk

profil, medan man i andra använde sig av socialistiska böcker. Tingsten 1969 s41f
7 Uskali 2003 s260
8 Exempel på emanciperande forskning: Tingsten 1969, Olsson 1986, Ajagán-Lester 1997
9 Långström 1997 s91
10 Bronäs 2000 s25
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reproduceras under perioden.11 En förändring noterar däremot Svein Lorentzen,
som konstaterar att det sedan 1970-talet skett ett brott i norska historie-läroböckers
förhållningssätt till den traditionella nationalistiska historieskrivningen.12
Vilka av de ovannämnda faktorerna är då viktigast för hur läroböckerna utformas? Sture Långström menar utifrån sina intervjuer med läroboksförfattare
att de skriver in en del av sin livsvärld i läroböckerna. Författarens person påverkade alltså till en del lärobokens utformning. Långström noterar också att
historieläroböcker skrivna av lärare sålt mycket bättre än de som varit skrivna av
forskare, trots att forskarnas böcker varit mer anknutna till forskningen och
diskuterat historieskrivningens problem. Lärarnas böcker var däremot mer anpassade till den vardagliga skoltraditionen, och närheten till kunderna var antagligen avgörande för försäljningsframgången.13 Forskningsanknytning verkar
alltså vara en mindre viktig faktor för de lärare som skall använda böckerna i sin
undervisning.
Gösta Wennberg menar i Geografi och skolgeografi från 1990 att de svenska
försöken att sudda ut gränserna mellan olika skolämnen bidragit till att geografi
som skolämne förlorat kontakten med den akademiska forskningen. Dessutom
har reformarbetet i den svenska skolan mer varit inriktat på undervisningens
form än på dess innehåll. Wennberg framhåller att skolgeografin i länder som
Storbritannien och Västtyskland redan tidigt började avspegla den moderna
akademiska geografins mer teoretiska innehåll, medan den svenska motsvarigheten fortfarande var en blandning av regionalgeografi och fysisk geografi.14
Hur stor påverkan den statliga granskningen har haft på läroböckernas utformning varierar med land och tid. Det är en empirisk fråga att undersöka om
och hur granskarna direkt gripit in i läroböckernas skildring av USA och Sovjetunionen. Därtill kommer den indirekta påverkan som vetskapen om att läroböckerna granskades medförde. Det kan tänkas att författarna höll igen med
kontroversiella ståndpunkter för att inte stöta sig med nämnden, och enligt
Långström finns det tecken på att förlagen tvekat att anlita författare som var
kända för att företräda någon särskild ståndpunkt, då detta kunde ha orsakat en
särskilt ingående granskning.15
En undersökning som likt denna sträcker sig över en längre tidsperiod erbjuder en utmärkt möjlighet att undersöka vilka faktorer som varit viktigast för
utformningen av läroböcker. De tidpunkter vid vilka det inträffat förändringar i
läroböckernas innehåll ger nämligen en ledtråd till vad det är som påverkar
innehållet. Är forskningen en avgörande faktor så borde läroböckerna följaktligen förändras i samband med att nya forskningsresultat kommer i dagen. Är i
11 Ajagán-Lester 1997 s45f, 59ff
12 Lorentzen 2005 s227f
13 Långström 1997 s185-190, 218f
14 Wennberg 1990
15 Långström 1997 s205
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stället författarens person avgörande, så borde förändringar ske i samband med
generationsskiften inom författarskrået. Om den statliga styrningens betydelse
var stor borde läroböckerna förändras i samband med nya läroplaner och nya
direktiv till läroboksgranskarna. Om det i stället är efterfrågan på läroboksmarknaden som styr, så borde läroböckerna förändras när ett nytt samhällsklimat fått lärarna att förändra sina åsikter om vad som är viktigt och lämpligt att
lära ut. Om slutligen en seg lärobokstradition var avgörande för läroböckernas
innehåll borde förändringar, om de överhuvudtaget inträffade, ske långsamt och
gradvis.
Det är främst genom den statliga styrningen och genom samhällsklimatet
som man kan vänta sig att utrikespolitiken skall påverka läroböckerna. Nu beror
ju samhällsklimatet på så mycket mer än enbart utrikespolitiska faktorer, och
mycket av detta andra kan också tänkas influera läroböckerna. Åke Holmberg
har till exempel beskrivit hur successivt utökade internationella kontakter gradvis vidgat horisonterna för människor över hela världen under de senaste århundradena.16 Hur kan man då avgöra om exempelvis en förändrad attityd till
Sovjetunionen orsakats av vidgade horisonter eller nya utrikespolitiska förhållanden? Horisontutvidgningen är som sagt en mycket långsam process, medan
politiska förändringar sker mycket snabbare. Snabba förändringar i läroböckernas bild av Sovjetunionen kan alltså rimligen antas hänga samman med samtida
politiska omvälvningar.

2.3 Läroboksförfattarna
Det kan av flera skäl vara svårt att veta vem som är den egentliga upphovsmannen
till en text i en lärobok. Böckerna har ofta flera upphovsmän, och det framgår inte
alltid vem som har skrivit vad även om det ibland kan nämns i förordet.
Läroboksförfattare med bekanta namn kan också användas av förlagen i reklamsyfte. Det är inte ovanligt att författare får sätta sitt namn på nya upplagor av
läroböcker långt efter sin död, så länge namnet ses som en tillgång av förlaget.
Ernst Carlssons Skolgeografi utkom till exempel i många upplagor från slutet av
1800-talet till 1940-talet, då Carlsson redan var död sedan länge. Skolgeografi
ersattes 1947-1948 av en lärobok författad av Oscar Moberg och Karl Erik
Näsmark. När boken sändes till Statens Läroboksnämnd för granskning fanns
fortfarande Carlssons namn bland författarna, men när den väl kom ut i tryck så
var det borttaget.17 Förmodligen bedömde förlaget att Carlssons namn inte längre
var en tillgång i de nya politiska förhållandena efter kriget.
Vid författandet av Vierros, Paasivirta och Riikonens historielärobok för
gymnasiet skrev Reino Riikonen och Tuure Vierros ungefär 150 sidor var,
16 Holmberg 1988
17 SLN EVI:2
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medan professor Juhani Paasivirta endast skrev de fyra inledande sidorna. Paasivirta läste emellertid också de andras manuskript. Riikonen menar att förlaget
såg det som en tillgång att ha en professors namn på pärmen, och de tre författarna fick därför samma betalning trots olika arbetsinsatser.18
Det stora antalet läroböcker i undersökningen medför att det är ogörligt att
reda ut vilken författare som står bakom varje enskild uppgift i läroböckerna.
Syftet med avhandlingen är inte heller att ställa enskilda författare till svars för
utsagor som i efterklokhetens sken kan te sig märkliga, utan att utreda hur läroboksförfattarna påverkades som grupp av den utrikespolitiska situation som
landet befann sig i.
Många av läroböckerna har så snarlika namn att det skulle leda till förvirring
att referera till dem genom deras titlar, och därför är det behändigare att istället
referera till deras författare. Ifall en lärobok har tre eller färre författare nämner
jag samtliga författares namn, är de fler refereras alltid till den författaren som
står först nämnd i läroboken. Om jag till exempel refererar till ”Pettersson mfl”
när jag behandlar Vinterkriget är detta bara ett enkelt sätt att ange vilken bok
som menas, och det innebär inte att Pettersson skulle vara särskilt ansvarig för
avsnittet. Tvärtom har kanske Pettersson enbart skrivit om ståndssamhället i
Sverige och varit död och begraven långt före Vinterkriget.
Läroboken Historia i centrum och periferi utgör ett specialfall utformad som
en antologi där de olika författarnas namn finns angivna separat i början av
varje kapitel. Eftersom kapitlen utgör separata enheter och ibland framför alternativa eller rent av motstridiga synsätt refererar jag direkt till kapitelförfattaren.
Naturligtvis kan man inte bortse ifrån att författarens åsikter kommer att
påverka innehållet i läroboken. Av Långströms intervjuer med svenska historieläroboksförfattare från andra hälften av 1900-talet framgår att fyra sympatiserade
med socialdemokraterna medan nio var borgerliga, och då oftast stod närmast
folkpartiet. Långström konstaterar att det skett en förskjutning mot mitten sedan
början av 1900-talet, då samtliga historieläroboksförfattare var konservativa eller
rentav extremt konservativa.19
I övrigt konstaterar han att den typiske svenske läroboksförfattaren är en man
från södra Sverige som skrivit läroböcker vid sidan av sitt huvudsakliga arbete som
lärare eller forskare.20 Norska läroboksförfattare verkar ha samma yrkesmässiga
bakgrund som de svenska, och de är vanligtvis män över 50 år bosatta i städerna.21
Även i Finland har män dominerat bland läroboksförfattarna.
Situationen i Norge skiljer sig från den i Sverige och Finland genom att
vänstern ända sedan mellankrigstiden varit starkt representerad bland författarna av historieläroböcker. Till exempel var tre av författarna till de historie18 Muntlig uppgift av Riikonen 10.4.2003
19 Långström 1997 s82f
20 Ibid s215ff
21 Marthinsen 1997 s15
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läroböcker för gymnasiet som var i bruk år 2000 medlemmar i Socialistisk
Venstreparti.22
Under mellankrigstiden i Finland hade läroboksförfattare som Gunnar Sarva
och Oskari Mantere höga poster vid Skolstyrelsen, och de deltog också i utarbetandet av läroplaner liksom A.K. Ottelin, som också deltog i Föreningen
Nordens läroboksgranskning. Mest inflytelserik var liberalen Oskari Mantere,
som senare hann med att vara utbildnings- och statsminister.23 Dessa läroboksförfattare kunde alltså påverka utbildningens utformning utifrån flera olika
positioner.

2.4 Läroboksrevision i ett internationellt perspektiv
Utan tvekan har skolan traditionellt varit ett viktigt redskap i nationalismens
tjänst, vilket bland annat Herbert Tingsten visat i Gud och fosterlandet. Han
menar att den svenska skolan i slutet av 1800-talet var en formidabel nationalistisk propagandamaskin. Folkskolan nådde praktiskt taget alla, och inga religiösa
eller etniska motsättningar inom landet nyanserade bilden. Det svenska folket
framstod som speciellt utvalt av Gud, som ofta ingrep direkt i landets historia. Ett
par årtionden in på 1900-talet hade redan Guds roll förminskats, men det nationalistiska budskapet bestod. Sedan följde emellertid en omsvängning. Under
mellankrigstiden avtog gradvis det ”…fosterländska skrytet…”, och enligt
Tingsten framstod redan före andra världskriget bara ett par årtionden gamla
böcker som skrattretande i sin överdrivna nationalism.24
Mycket tyder på att det var det första världskrigets masslakt som gjorde att
man allmänt fick upp ögonen för de mer negativa sidorna av nationalismen. I
arbetet med att förebygga en liknande katastrof drogs också skol- och högskoleundervisningen in. Man insåg att det nationella självförhärligandet bidragit till
att förgifta relationerna mellan olika länder, oavsett om detta var avsikten eller
inte. Fredsföreningar, lärarorganisationer, kyrkliga samfund och NF efterlyste
en omskrivning av historieläroböckerna i mer sannfärdig, förstående och försonande riktning.25
En sådan revision sattes igång av den år 1926 på initiativ av NF grundade
organisationen Comité international des sciences historiques, som utgav publikationen Bulletin of the International Committee of Historical Sciences. Där har flera
artiklar om granskning av historieböcker ingått, bland annat i nummer 13
(Oktober 1931), där rapporter från 55 länder sammanställdes. På initiativ av två
22 Lindgjerdet 2001 s230
23 Rouhiainen 1979 s159ff
24 Tingsten 1969 s212
25 Vigander 1961 s72
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internationella kyrkliga organisationer publicerades 1928 undersökningen Report on Nationalism in History Textbooks med Wilhelm Carlgren som redaktör.
Här behandlades nationalismen i 17 europeiska länders historieläroböcker.26
Också utanför Europa förekom strävanden mot att rensa ut gamla nationalistiska uppfattningar från läroböckerna. 1933 undertecknade Brasilien och
Argentina ett avtal om bilateral läroboksrevision.27
Efter andra världskriget började nästa runda av läroboksrevision. Nygamla
motsättningar skulle överbryggas, som i kulturavtalet mellan Tyskland och
Frankrike från 1954, där det stadgades att omdömen som kunde skada det goda
förhållandet mellan länderna skulle avlägsnas ur läroböckerna.28 Året innan hade
europarådets kulturkommission satt igång ett granskningsarbete mellan sina
medlemsländer. Efter andra världskriget inledde Unesco ett arbete med
historieläroboksrevision i global skala. Som modell hade man delvis det
granskningsförfarande som Föreningarna Norden under 1930-talet utarbetat för
de nordiska ländernas läroböcker i historia.29
I de skandinaviska länderna grundades Föreningarna Norden 1919. 1922
tillkom den isländska föreningen och 1924 den finländska. De härstammade ur
den nordiska gemenskapskänsla som växt fram under första världskriget. Föreningarna tog till sig den internationellt aktuella frågan om historieläroböcker,
som kommit fram också i Norden genom att en svensk skolbok 1919 blivit kritiserad i en norsk lärartidning. Under åren 1919 till 1922 undersökte sakkunniga i Danmark, Sverige och Norge sina egna länders läroböcker för att se vad
som skrevs om de övriga nordiska rikenas historia. Kriterierna var att böckerna
skulle vara korrekta, förstående och så fylliga som möjligt samtidigt som den
nordiska kulturgemenskapen borde föras fram. Granskarna hittade inga egentliga påhopp, men de noterade hur lite det stod om grannländerna och att det
mesta av det som ändå fanns dessutom var oväsentligt. Föreningarna hörde av
sig till förlagen för att få till stånd en ändring, men trots positiva svar hände
ingenting i praktiken. En förfrågan från Danmark beträffande möjligheterna att
granska vad som stod om det egna landet i de övriga ländernas böcker mötte
motstånd ifrån norskt håll. Läroböcker ansågs vara en inre angelägenhet.30
År 1932 var emellertid tiden mogen att anta det danska förslaget, nu var det
Norge som drev på tillsammans med Finland. Föreningarna Nordens kommitté
för historieundervisning tillsatte en historisk facknämnd för att granska läroböckerna. Facknämnden kom igång med sitt arbete 1933 och blev färdig 1935.
Inga klara riktlinjer fanns för hur arbetet skulle gå till, men enligt Haakon
Vigander som ingick i den norska granskningsnämnden följdes i praktiken dessa
26 Carlgren mfl s6f
27 Tingsten 1969 s111
28 Ibid s112
29 Vigander 1961 s87
30 Ibid s72f
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principer: 1. Varje fakta skulle överensstämma med historieforskningens
resultat. 2. Helhetsintrycket skulle vara riktigt. 3. Inga nedsättande omdömen
skulle användas. 4. Historiska stridsfrågor mellan länderna skulle behandlas
sakligt. 5. Stridsfrågor inom ett nordiskt land skulle refereras sakligt i andra
länders böcker utan att man tog parti. (Till exempel språkstriden i Finland). 6.
Orienteringen om andra länder skulle behandla det som anses viktigast i dessa
länder, och behandlas så utförligt som möjligt. 7. Nordiskt gemensamt stoff
skulle träda skarpare fram.31
Resultatet blev att en förbluffande mängd sakfel om de andra länderna hittades, mycket beroende på att nyare forskning inte tagits i beaktande. Detta gällde
i synnerhet synen på sagornas trovärdighet. Felen var värst i folkskolan där man
i stort sett skrev av äldre böcker. Krig mellan länderna skildrades ofta nationalistiskt, och bara den egna sidans segrar nämndes Efter att den inledande
granskningen var över vidtog en löpande granskning. Den var frivillig förutom i
Norge, där Kyrko- och Undervisningsministeriet inte godkände böcker i nordisk historia utan föregående fackgranskning i andra länder.32
Föreningarna Norden verkar faktiskt ha fått till stånd en märkbar förändring
i historieläroböckernas skildring av de nordiska grannländerna. Sårande och
tendentiösa formuleringar försvann, liksom nationellt skryt. Däremot lyckades
de inte göra läroböckerna utförligare. Tvärtom har historieämnet skurits ner, i
synnerhet i Sverige, vilket naturligtvis fått inverkningar på hur mycket plats som
kan ges åt det nordiska stoffet.33
Pirkko Rouhiainens licentiatavhandling behandlar kampen om historieundervisningens innehåll i Finland under första halvan av 1900-talet. Hon tar
bland annat upp den stora utrensning av läroböcker med ”felaktig” bild av
Sovjetunionen som inleddes efter att vapenstillestånd slutits länderna emellan
1944.34
Efter krigen på Balkan under 1990-talet har en hel del forskarmöda riktats
mot läroböckerna i det forna Jugoslavien. En arbetsgrupp för historieundervisning ingår i den stabilitetspakt som upprättades efter Daytonavtalet.35
Man kan alltså i ett stort antal fall fastställa att påverkan från andra länder
har åstadkommit en förändring i läroböckernas bild av dessa länder. Krigsslut
verkar också vara speciellt gynnsamma tidpunkter för omvärdering av länder
man befunnit sig i konflikt med. Då blir läroböckerna redskap för försoning
och förebyggande av framtida konflikter.

31 Vigander 1961 s74f
32 Ibid s76ff
33 Ibid s84
34 Rouhiainen 1979 s312-328
35 Torsti 2003 s30f
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2.5 Synen på USA och Sovjet i de nordiska länderna
Det har bedrivits en hel del tidigare forskning om skolböckernas omvärldsbild,
och där har ibland också synen på de bägge supermakterna tagits upp. Dessutom finns det forskning om bilden av USA och Sovjet som utnyttjar andra
källor.
Den forskning som ligger närmast ämnet för denna avhandling är Frode
Lindgjerdets hovedfagsoppgave i historia från NTNU i Trondheim. Lindgjerdet
har undersökt var norska läroböcker i historia för gymnasiet under perioden
1948-1998 stått i förhållande till olika akademiska tolkningarna av Kalla kriget,
som traditionalism, revisionism, och postrevisionism. Han konstaterar att hela det
politiska fältet fanns representerat bland läroboksförfattarna i början av undersökningsperioden, och att många olika tolkningar av Kalla kriget därför kom
fram. Under 1970-talet radikaliserades läroböckerna i takt med samhällsklimatet,
medan högervågen som tog fart i norsk politik på 1980-talet inte satte några
märkbara spår i läroböckerna. Trots den särskilt under 1990-talet starka dominansen av författare med vänstersympatier blev läroböckernas framställning av
Kalla kriget emellertid aldrig särskilt radikal. Detta kan enligt Lindgjerdet hänga
samman med att kommunismen fallit samman och att forskningens inflytande
över läroböckerna nu kunde väga tyngre än klimatet i Kalla kriget. Lindgjerdet
menar att det kan det vara den starka betoningen av Nord-Syd-perspektivet i
läroplanerna som gjort att andelen läroboksförfattare med band till Socialistisk
Venstre ökat.36 Man kan invända att Nord-Sydperspektivet varit dominerande
även i Sverige, utan att författarkåren för den skull förflyttats åt vänster.
Ola Svein Stuga menar att alla norska läroböcker i historia för gymnasiet som
användes läsåret 2000-2001 var sovjetkritiska. Ingen av böckerna var entydigt USAvänlig, men det fanns en gradskillnad i USA-kritiken mellan läroböckerna.37
Martin Alm visar i Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel från 2002
hur en del svenska iakttagare under perioden 1930-1939 såg det amerikanska
samhället som det främsta uttrycket för de problem knutna till moderniseringen
som Sverige vid tiden stod inför, medan andra vände sig till amerikanska
förebilder för att hitta nyckeln till problemens lösning.38
I Det kalla kriget i tidens spegel undersöker Anders Berge hur den svenska
socialdemokratins bild av Kalla kriget avspeglas i partitidskriften Tiden. Han
visar hur perioden 1947-1951 dominerades av en mycket mörk syn på Sovjetunionen och kommunismen, och skribenterna var pessimistiska beträffande
möjligheterna för de bägge blocken att leva sida vid sida. Också den hysteriska
amerikanska antikommunismen väckte anstöt.39 Med tiden började man emel36 Lindgjerdet 2001 s215-226
37 Stugu 2001 s60f
38 Alm 2002
39 Berge 1990 s62, 69
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lertid se kommunismen i Sovjet som gammal rysk imperialism i nya kläder.
Uppkomsten av kommunistiska befrielserörelser i tredje världen komplicerade
ytterligare världsbilden för de samtidigt antikommunistiska och antiimperialistiska socialdemokraterna. USA:s utrikespolitik i utvecklingsländerna fick allt
hårdare kritik, men man påminde om att Sovjet hade betydligt mer på sitt
samvete.40
Detta stämmer helt med Sten Ottossons slutsatser i Den (o)moraliska neutraliteten. Samtliga aktörer vars åsikter han har undersökt vidhåller en stor moralisk
skillnad mellan Sovjetunionen och Natoblocket.41
Berge noterar även att Sovjetunionens tekniska och ekonomiska framsteg
började imponera allt mer mot slutet av 1950-talet, vilket ledde till en ökad tro
på planhushållning. Speciellt i U-länderna satte man tilltro till ekonomisk planering som medel för att komma ikapp den industrialiserade världen. Sovjet
kunde vinna Kalla kriget i U-länderna, och liberalismen och konservatismen
hade enligt Tiden ingenting att sätta emot, bara socialdemokratin hade möjlighet att konkurrera. Redan 1962 hade man emellertid börjat tvivla på Sovjetunionens och Kinas ekonomiska potential.42
Berge drar själv slutsatsen att den allmänna opinionen i Sverige antagligen tog
ännu klarare ställning för västlägret än vad de ledande socialdemokraterna
gjorde.43 I detta sammanhang är Berges viktigaste slutsats att motsättningen
öst-väst i socialdemokraternas världsbild med tiden började överskuggas av motsatsförhållandet småstat-stormakt. Aggressivitet var ett typiskt beteende för stormakter, oberoende av om de var kommunistiska eller inte.44
Inte heller i Natolandet Norge var bilden av USA oproblematiskt positiv. De
som var för Natomedlemskapet såg det som en utrikespolitisk nödvändighet,
men ville inte att det skulle inkräkta på landets självständighet. Speciellt efter
incidenten med U2-planet, vilket hade en landningsbas i Norge, kände sig
många norrmän kränkta. Enligt Rolf Tamnes delades dessa känslor även av den
högsta politiska ledningen. Statsminister Gerhardsen skall ha sagt att USA behandlade landet som en vasallstat.45
Nordiska betraktare hittade en hel del underligheter i det amerikanska samhället. Detta framkommer i en utvärdering av Fulbright – programmet från
1954, som baserade sig nordiska utbytesstudenters erfarenheter. På förhand
hade studenterna trott att Förenta Staterna var ett individualismens land, men i
stället hittade de en masskultur som stöpte alla i samma form. Spänningarna
mellan raser och etniska grupper chockade också de nordiska studenterna, lik40 Berge 1990 s85ff, s105-108
41 Ottosson 2000 s250
42 Berge 1990 s137-141
43 Ibid s200
44 Ibid s151f
45 Tamnes 1991 s15
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som religionens stora betydelse i amerikanernas liv. Fastän de nordiska studenterna kom från samhällen ökända för statlig inblandning i medborgarnas liv
ansåg de att det fanns för många lagar i USA, och att polisen blandade sig i
folks privatliv i allt för hög grad. I en likande undersökning begränsad till
svenska studenter framkom tydligt vilka negativa känslor som Mccarthyismen
väckte. Dessutom hade man svårt för den amerikanska dubbelmoralen i sexuella
frågor. Bägge undersökningarna tydde dock på att Fulbright-studenterna trots
sina kritiska synpunkter förmedlade en övervägande positiv bild av USA till
Skandinavien. De ljusa sidorna av det amerikanska samhället var på det mer
emotionella planet människornas öppenhet och vänlighet, och man ansåg också
att förutsättningarna att arbeta sig till ett materiellt välstånd var bättre i USA än
på hemmaplan.46
Vietnamkriget fick bilden av USA att mörkna avsevärt i de nordiska länderna
liksom på många andra ställen i världen. I Sverige bidrog statsminister Olof
Palme personligen till kritiken av USA.47
Lena Olssons menar i Kulturkunskap i förändring att Nordvästeuropa och USA
under hela undersökningsperioden 1870-1985 skildras som överlägset resten av
världen. Den förändring som sker är att kriteriet för överlägsenheten under 1950talet ändras från goda rasanlag till hög bruttonationalprodukt och andra mätbara
faktorer.48
Det är emellertid värt att notera att Olssons slutsatser kritiserades av Göran
Behre, opponent vid hennes disputation, i en artikel i Historielärarnas förenings
årsskrift. Behre menade att USA kritiserades betydligt starkare än Sovjetunionen
i svenska geografiläroböcker under 1970-talet. I en bok kunde man till exempel
lära sig att kollektiviseringen möjliggjorde bedrivandet av ett modernt och effektivt jordbruk. Först i början på 1980-talet börjar man hitta samhällelig kritik
mot Sovjetunionen, medan missförhållandena i de amerikanska slumområdena
hela tiden påtalats.49
Den svenske läroboksförfattaren Bengt Åke Häger uppger i Sture Långströms
Författarröst och lärobokstradition att han kommit i strid med läroboksnämndens
granskare eftersom han tidigt ville jämföra Stalins och Maos brott med Hitlers. Enligt Häger gjorde blotta medvetandet om att nämnden fanns att han måste hålla
igen i skrivandet. Långström menar att läroboksgranskningen hängde samman med
en tid när det i Sveriges närhet fanns totalitära stormakter, i början Hitlertyskland
och därefter Sovjetunionen. Han påpekar att granskningen försvann i de nordiska
länderna efter Sovjetunionens upplösning.50

46 Tamnes 1991 s63f
47 Ibid s141
48 Olsson 1986 s195
49 Behre 1987 s56ff
50 Långström 1997 s152ff
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Det var inte bara Läroboksnämnden som begränsade författarens inflytande
över sin text. Häger säger att ”unga radikala redaktörer” på förlagen gjorde vad
han uppfattade som politiskt betingade ändringar i texten.51
Efter Sovjetunionens sammanbrott har det kommit ut en hel del finländska
böcker som debatterat det egna landets förhållande till det störtade imperiet. I
det nya standardverket Finlands historia kan man följa utvecklingen av Rysslands- och Sovjetbilden i Finland. Under mellankrigstiden, när landet just hade
blivit självständigt från Ryssland, var det viktigt för den unga republiken att visa
sitt oberoende från den tidigare herremakten. Att Rysslands arvtagare Sovjetunionen dessutom var kommunistiskt bidrog inte till att göra landet populärare hos finländska borgerliga, vilka nyss hade gått segrande ur ett blodigt inbördeskriget mot inhemska socialister.52
Också i bildkonsten markerades ett avståndstagande från östern; mellankrigstidens mest kände finländske skulptör Väinö Aaltonen avbildade sina
landsmän på klassiskt antikt vis för att markera banden till Europa. Detta var en
reaktion mot den rasbiologiska idén att finnarna hade mongoliskt blod, som
vissa svenskspråkiga debattörer utnyttjat i sin argumentation under språkstridens bittraste dagar.53
Om man inte ville sammanblandas med mongolerna, så fanns det däremot
många som var ivriga att betona det kulturella och språkliga banden till Fjärrkarelen. Dessa sovjetiska områden med en delvis finskspråkig befolkning hade
aldrig någonsin politiskt hört samman med Finland, men områdenas införlivande ingick i de drömmar om ett Storfinland som närdes i vissa kretsar. Den
historiska förlagan till framtidens storfinska rike hittade man under järnåldern,
som på grund av avsaknaden av historisk vittnesbörd erbjöd en lämplig vit duk
för uppmålandet av ett storslaget förflutet. Fram till 1980-talet trodde man att
de nuvarande finnarnas förfäder invandrat först under järnåldern, vilket
diskvalificerade bronsåldersmänniskorna som nationella förebilder. Efter järnåldern invaderades och fördärvades landet av katolska svenskar, vilket ändade
storhetsperioden. De starka finska järnåldersstamstaterna präglades liksom sin
på 1900-talet återuppståndna efterföljare av skogsnäring och skyddskårsverksamhet. Redan något före självständigheten hade skolböckerna börjat anpassas
efter nya forskningsrön, som placerade de ryska delarna av Karelen i den finska
järnåldersstaten Perm. Under Fortsättningskriget gjordes vetenskapliga expeditioner till det då ockuperade ryska Karelen för att visa på de kulturella banden
till Finland.54
Det har rått delade meningar inom forskarsamhället om huruvida de kraftigt
antiryska och antisovjetiska stämningarna i Finland under 1920- och 193051 Långström 1997 s151
52 Meinander 1999 s138, 156
53 Ibid s141
54 Fewster s146-149
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talen vilade på en grund av sekellång arvfiendeskap och rysshat, eller om den var
en nyare företeelse som bottnade i antikommunism. Matti Klinge hävdade den
senare ståndpunkten i början av 1970-talet, men han fick mothugg av andra
forskare. Den första större empiriska studien av ämnet var Heikki Luostarinens
undersökning av den finländska högerpressens krigspropaganda åren 19411944. Luostarinen menade att man genom att göra Sovjetunionen ansvarigt för
det finländska inbördeskriget underlättade den nationella integrationen efter
kriget samtidigt som det gav en möjlighet att lägga de samhälleliga faktorerna
bakom kriget åt sidan. Sovjetbilden från 1918 reproducerades under de följande
årtiondena i press och litteratur, bland annat i syfte att fostra folket bort från
bolsjevismen.55
Kari Immonen, som studerat Sovjetbilden i finskspråkig litteratur 19181939, konstaterar att större delen av facklitteraturen fördömde kommunismen
och förhållandena i Sovjet, förde fram en rasistiskt färgad antiryskhet eller
utmålade Sovjetunionen som ett politiskt eller militärt hot. Den fördömande
litteraturen befann sig emellertid i minoritet under perioderna 1920-1921 och
1925-29, då samhällsdebatten och diskussionen om arbetarrörelsens ställning
var särskilt stark. Bägge perioderna avbröts av repression mot vänstern. De
kommunistiska författarna fick hela tiden söka sig till nya små förlag som ännu
inte hunnit bli förbjudna, och efter 1931 fick de bara ut två böcker.56
Fiktionen intog enligt Immonen en än mer fientlig hållning gentemot Sovjetunionen än facklitteraturen. Romanernas skurkar var ryssar som förbereder
revolutioner, krig, härjningar, stölder och människorov. Hjältarna var finländare eller någon gång ryssar som på slutet visar sig ha en droppe finskt blod i
ådrorna. Bland materialet finns också sex science-fiction romaner som skildrar
hur finländare med hjälp av supervapen jämnar ryska städer med marken och
grundlägger Storfinland.57
Immonen behandlar ”stamlitteraturen” (Heimokirjallisuus) som en separat
kategori. I den behandlades de finsk–ugriska folken i Ryssland, och i 78 % av
böckerna krävdes att områdena skulle avskiljas från Sovjetunionen. Karelen var
det område som rönte störst intresse, men också Ingermanland och Estland var
viktiga. Kaarlo Merikoski, som också skrev läroböcker i historia, författade flera
böcker där han fördömde bruket av det ryska språket. Liksom många andra
beskrev han Finlands östgräns som den västerländska civilisationens yttersta
utpost. Immonen menar att 80% av de 116 böckerna i denna genre var mycket
fientligt inställda till ryssar, och i 36 av böckerna utmålades ryssarna som så
avskyvärda, omänskliga eller själlösa att de förtjänade att dödas.58

55 Immonen 1987 s22ff
56 Ibid s127-131, 203ff, 406
57 Ibid s215 216, 219, 221, 223, 231, 240,246, 263
58 Ibid s329f, 337f, 341
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Enligt Immonen var det i mellankrigstidens Finland i princip liktydigt med
landsförräderi att i något sammanhang ge en positiv bild av kommunismens
hemland Sovjetunionen. Tillsammans med självcensur och inofficiell censur i
distributionsledet ledde detta till att det var en ganska smal grupp som kom till
tals i den litteratur som behandlade Sovjet.59
Den finländska politiska ledningen gjorde vissa ansträngningar för att motverka övertrampen österut. Efter att tidningen Ajan Suunta, organ för det högerextrema partiet Isänmaallinen Kansanliike, kallat Sovjetunionens utrikesminister Litvinov för bankrånare förbjöds tidningen år 1934. Man höll emellertid
rent också åt andra hållet, regeringen hade givit i uppdrag åt detektiva centralpolisen att övervaka bolsjevism i kulturkretsar. 60
Efter att Sovjetunionen besegrat Finland i Fortsättningskriget förändrades
förutsättningarna radikalt. Segrarna skriver som bekant historien, och i det här
fallet skedde det snabbare än vad nya böcker hann tryckas. I början av 1945 fick
eleverna i de finländska skolorna strecka eller limma över olämpliga avsnitt i
läroböckerna. Redan i slutet av föregående år hade justitieministeriet sänt ut
brev till landets bibliotek om att avlägsna sovjetfientlig litteratur. Detta skedde
efter påstötar från den allierade, det vill säga den sovjetiska kontrollkommissionen som skulle övervaka att Finland följde fredsavtalet. Finland hade ålagts att
förbjuda fascistiska organisationer, och ingreppen i bibliotek och läroböcker
sågs som ett led i detta.61
Enligt Timo Vihavainen formerades bilden av Sovjetunionen i finländska
medier under åren 1944-1948. Till en början försökte de icke-kommunistiska
tidningarna skriva så lite som möjligt om Sovjet, men redan 1944 krävde kontrollkommissionen mer information. Radionyheterna skulle ägna 15 minuter om
dagen åt Sovjetunionen, och därutöver fick Samfundet Finland-Sovjetunionen en
timme radiotid per vecka. Under de följande två åren hyvlade man emellertid
gradvis ner samfundets timme tills bara 10 minuter återstod.62
Även försvarsmakten ville visa att man omorienterat sig. I ett direktiv om
militär undervisning som högkvarteret utfärdade 1953 sägs vilka delar av Finlands militärhistoria som är lämpliga att läras ut. Från andra världskriget togs
bara två exempel, bägge från kampanjen mot tyskarna i Lappland 1944. Övriga
exempel kom från tiden före självständigheten, vissa var så gamla som från
1100-talet. Finlands krig mot Sovjetunionen nämndes överhuvudtaget inte. De
officerare som stod för den praktiska undervisningen omtolkade eller ignorerade
helt direktivet, som antagligen mest var avsett att visa att försvarsmakten stod
bakom den nya politiken.63
59 Immonen 1987 s446
60 Meinander 1999 s144, 160
61 Vihavainen 1990 s33
62 Ibid s 39f
63 Penttilä 1991 s51
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Under tiden från 1950 till 1970 blev tidningarnas bild av Sovjetunionen allt
positivare och samtidigt allt ytligare. Om det framfördes någon kritik, som till
exempel efter inmarschen i Tjeckoslovakien, så kom den vanligtvis från kommunistiska tidningar.64
1970-talet utgjorde kulmen på idealiseringen av Sovjet i Finland. Också historieskrivningen sovjetiserades, i slutet av 1950-talet slutade finländska förlag att
publicera västerländska historiska verk över Sovjet, bara kommunistpartiets egen
version gavs ut. Inte ens i grunden sovjetvänliga men vetenskapligt kritiska västerländska verk som till exempel Isaac Deutschers stalinbiografi gavs ut. I kombination med att den inhemska forskningen på området var obefintlig gjorde
detta att finländarna i gemen hade mycket dåliga kunskaper om Sovjet.65
Lågvattenmärket var enligt Vihavainen när den på området okunnige men
politiskt och fraseologiskt korrekte sovjetiske historikern Pohljobkin gav ut sin
finländska historia, som publicerades tio år tidigare i Finland än i Sovjet. Vinterkriget nämndes till exempel bara i en enda mening, där det sades ha orsakats
av Finlands försök att påskynda Sovjets undergång. Även om boken knappast
togs på allvar bland mer historiskt bildade personer bidrog flera faktorer till att
den kunde tas emot bland allmänheten. För det första utkom boken lagom till
vänstervågen i Finland, och dess sovjetvänliga historiesyn gav de radikala studenterna möjlighet att revoltera mot föräldragenerationen, som varit militaristisk och fascistisk nog att föra krig mot Sovjetunionen. För det andra passade
boken väl med president Kekkonens politik som gick ut på att vara Sovjetunionen till lags i så mycket som möjligt för att visa att Finland aldrig mer skulle
vara fientligt mot sin granne.66
Kekkonen hjälpte också mer direkt till att påverka uppfattningen om de bägge
ländernas gemensamma historia. Under mellankrigstiden hade det i finska historieböcker stått att tyskarna tvingade det unga Sovjetunionen att erkänna Finlands
självständighet. Detta var en myt som avlivades efter kriget, men istället fick man
en ny. Kekkonen utnyttjade politiskt det faktum att den sovjetiske ikonen Lenin
en gång erkänt Finlands självständighet. Vilken rättrogen kommunist skulle
kunna ta tillbaka självaste Lenins gåva till det finländska folket? Han gick ännu
längre och påstod att Lenin i detta följt grundprincipen hos den marxist-leninistiska nationalitetsteorin. Denna tolkning vann tydligen stöd i Moskva eftersom
Kekkonens verk där såldes i bokhandlarna under avdelningen ”Arbetarrörelsens
teoretiker”, något som varit få centerpartister förunnat.67
För politiker i Kekkonens stil handlade historierevisionen och den allmänna
inställsamheten mot Sovjetunionen säkert om ren politik. Speciellt på 1970talet fanns det emellertid enligt Vihavainen många som var ärligt övertygade om
64 Vihavainen 1990 s104, 91
65 Ibid s146-150
66 Ibid s197-202
67 Ibid 190 s147ff
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Sovjets förträfflighet. Totalitärt tänkande och ryska myter bröt mot det
traditionella tänkandet, och det var just däri som sovjetsystemets lockelse och
dragkraft låg.68
En bidragande faktor till att Sovjet på 1970-talet kunde utöva en sådan lockelse på finländarna var att man inte deltagit i 1930-talets vallfärder till det planekonomiska undret. I de flesta länder hade Sovjet förlorat sin exotiska dragningskraft redan under stalintiden, och under 1960- och 1970-talets vänstervåg
ställde pilgrimerna sin kos till fräschare utopier, företrädesvis i tredje världen.
Vihavainen nämner Jan Myrdals kinafärder som ett exempel. För finländarna
var emellertid Sovjetunionen oförbrukat som vallfärdsort, och låg dessutom på
nära håll. Allting man såg förvreds till något positivt, den ovänliga butikspersonalen var till exempel ett utslag av att arbetarklassen efter kapitalismens
avskaffande inte längre behövde förställa sig.69
Vihavainen går så långt att han menar att Finland var det enda land i världen
där sovjetisk propaganda formade bilden av landet. I väst fanns fria media som
kritiskt granskade alla nyheter från östblocket, i öst hade befolkningen vardagserfarenheter som gjorde att man kunde se igenom propagandans rökridåer. I Finland hade man däremot varken fria media eller direkta erfarenheter av sovjetsystemet, vilket gjorde att propagandan var den enda informationskälla man
hade.70
Detta innebar emellertid inte att allmänheten oreserverat accepterade den
officiella bilden av Sovjet. En opinionsundersökning gjord 1987 visade enligt
Hanhimäki att finländarna såg Sovjetunionen som ett orwellianskt samhälle
utan frihet och med eländiga levnadsförhållanden. Däremot såg två tredjedelar
av finländarna inte Sovjet som något hot mot freden, och en majoritet ansåg att
Reagans utrikespolitik var mer oansvarig än den sovjetiska.71
De som gick emot tidens strömning och vågade kritisera Sovjetunionen
stämplades som ”sovjetfientliga”. Termen var så negativt laddad att ingen (ett av
de få undantagen var enligt Vihavainen Jörn Donner) ville bli kallad sovjetfientlig, lika lite som någon ville bli kallad rasist. Var man sovjetfientlig så var man på
samma gång rasist, motståndare till vänskapspolitiken och allmänt opålitlig.72
Redan under tidigt 1980-tal, före glasnost och perestrojka, fanns det tecken
på att sovjetbilden i Finland började nyanseras. Vihavainens tolkning är att de
efterkrigstida realpolitikerna nu började falla för åldersstrecket, samtidigt som
de stora årskullarnas radikaler började mogna och lugna ner sig. En direkt avgörande förändring var att Mauno Koivisto ersatte Kekkonen som president.73
68 Vihavainen 1990 s289
69 Ibid s232, 236f
70 Ibid s293
71 Hanhimäki 1997 s169
72 Vihavainen 1990 s272
73 Ibid s296f
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President Koivisto hade en annan syn än sin företrädare på Finlands och
Sovjets gemensamma historia, eller rättare sagt hade han en annan åsikt om hur
mycket manipulering av historien som utrikespolitiken krävde och rättfärdigade. Han tonade inte bara ner Lenins roll för Finlands självständighet, utan
framförde också synpunkten att Finlands beslut att inte gå med i de vita interventionsstyrkorna var avgörande för Sovjetunionens överlevnad, då det i Petrogradområdet inte fanns någon röd styrka i storlek med den finska armén.
Tacksamheten borde alltså vara ömsesidig.74
Men det dröjde ända tills 1988, när glasnost nådde historieskrivningen i själva
Sovjetunionen, som man också i Finland började revidera synen på Sovjets historia. Men utvecklingen gick hela tiden betydligt snabbare i Sovjet än i Finland.
Om Gorbatjov hade varit finländare så skulle han ännu i slutet av 1980-talet ha
stämplats som sovjetfientlig, menar Vihavainen.75

2.6 Metod: Analys av relativ tendens
Undersökningar av denna typ erbjuder alltid metodologiska problem. En fälla
som man lätt hamnar i när man undersöker bilden av en företeelse är att man
börjar verifiera eller falsifiera källmaterialets påståenden och på så sätt målar upp
en motbild. För min del skulle detta innebära att undersökningen om läroböckernas bild av USA och Sovjetunionen till slut som jämförelsematerial skulle
innefatta en bred undersökning av de bägge staternas geografi och historia.
Detta är varken praktiskt möjligt, nödvändigt eller ens önskvärt. Även om jag
gjorde ett sådant arbete skulle det inte föra avhandlingen ett steg närmare syftet.
Det är genom selektivt urval möjligt att glorifiera eller svärta ned vilket land
som helst utan att man använder sig av rent felaktig information. Borde jag
alltså använda mig av begreppen positiv och negativ tendens istället för sant och
falskt? Men också dessa begrepp är i högsta grad problematiska. Även om man
utgår från någon definition av objektivitet eller använder den kvantitativa
metoden att räkna värdeladdade ord så blir undersökningens resultat lätta att
ifrågasätta. Beroende på olika inställning till USA kan tre olika läsare bedöma
samma text om landet som positivt tendentiös, neutral eller negativ.
Men om vi istället tänker oss att dessa läsare får två texter i sin hand, så kan
de troligtvis nå samstämmighet om vilken av texterna som har den mest positiva
tendensen, även om de inte kan enas om vilken text som är mest neutral och
korrekt. En läsare kan mena att den text som läsarna gemensamt håller för mest
positiv samtidigt också är sakligast, medan en annan kan föredra texten med
mer kritisk tendens.
74 Vihavainen 1990 s276f
75 Ibid s283

41

3RVLWLY/lVDUH$3RVLWLY
LQVWlOOQLQJ7H[WWHQGHQV


/lVDUH%



1HJDWLY1HJDWLY
LQVWlOOQLQJ/lVDUH&7H[WWHQGHQV

Tre läsare med olika inställning till en fråga läser två texter som uppvisar olika tendens
i frågan. Den positivt inställde Läsare A anser att Text 1 har en aning negativ tendens,
medan B och C utifrån sina egna mer negativa synvinklar anser att textens tendens är
positiv. Läsare C anser att Text 2 är så saklig, balanserad och objektiv som bara är
möjligt, medan Läsare B ser en klar negativ tendens och läsare A håller texten för ren
svartmålning. Alla tre läsare kan emellertid enas om vilken av texterna som har mer
positiv tendens och vilken som är mer negativ.


En undersökning av vad jag vill kalla olika texters relativa tendens klarar
alltså det vetenskapliga kravet på intersubjektivitet, och forskaren kan genom att
använda sig av metoden undvika att hemfalla åt personligt tyckande. I en
komparativ undersökning som denna är jämförelseramen given av sig själv.
Begreppet relativ tendens är användbart både för att jämföra äldre och yngre
läroböcker från samma land och när det gäller att jämföra svenska, norska och
finländska böcker från samma tidsperiod med varandra. Om jag i avhandlingen
till exempel säger att svenska 1950-tals böcker ger en negativ bild av det sovjetiska statskicket, så är denna bedömning grundad på att Sovjet skildrades positivare i Finland vid samma tid och att supermakten hade skildrats ljusare i Sverige
under föregående årtionde. Ytterligare en fördel med metoden är att den ger en
möjlighet att se vad som är utelämnat. något som är svårt att komma åt med
andra metoder. Om ett lands läroböcker till exempel undviker att nämna de
övergrepp som begicks under kollektiviseringen, så kan denna tystnad framstå i
tydlig relief mot de mer frispråkiga skildringarna i andra länder.
Metoden ställer emellertid speciella krav på framställningssättet. Då den bygger på att flera observatörer uppfattar olika texters relativa tendens på ett likartat
sätt, måste ju forskaren bereda möjlighet åt läsarna att själva jämföra de undersökta texterna med varandra för att de enkelt skall kunna ta ställning till ifall
forskarens slutsatser är riktiga eller inte. Framställningen måste alltså vara så
textnära att en läsare kan skaffa sig en uppfattning om källmaterialets tendens
utan att själv behöva uppsöka det.
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2.7 Urvalet av läroböcker
Syftet med avhandlingen är att undersöka om utrikespolitiska förhållanden
påverkar den historiesyn och omvärldsbild, som kommer till uttryck i läroböckerna. Närmare bestämt är det synen på USA och Sovjetunionen (samt dess
föregångare och efterföljare Ryssland) i norska, svenska och finländska läroböcker utkomna under perioden från mellankrigstiden fram till idag som undersöks. Tidsperioden är vald för att göra det möjligt att undersöka hur bilden
av länderna såg ut innan Kalla kriget, hur det nya läget förändrade den bilden
samt slutligen vilken effekt Sovjetunionens och Kalla krigets upplösning hade.
Undersökningen börjar redan runt 1930 för att det skall vara möjligt att
etablera ett utgångsläge för hur USA och Sovjet skildrades innan de blev supermakter som utsträckte sitt inflytande till Norden. 1930-talet passar bättre för
detta syfte än första hälften av 1940-talet, eftersom man kan anta att läroböckerna under andra världskriget var starkt påverkade av de aktuella krigshändelserna. Norge var då ockuperat av Tyskland, medan Finland utkämpade två krig
mot Sovjetunionen. Det skulle vara missvisande att jämföra bilden av Sovjetunionen i ländernas läroböcker under sådana förhållanden. Dessutom utgavs
ytterst få norska läroböcker under ockupationen.
De skolämnen som ingår i undersökningen är historia, geografi och samhällskunskap/medborgarkunskap. Det är inom ramen för dessa ämnen som det
historiska och samhälleliga stoffet behandlas, även om gränsdragningen ämnena
emellan varierar med tidsperiod och undersökningsland. Läroböcker i religion
har inte tagits med i undersökningen, eftersom de i allmänhet behandlar
Sovjetunionen och USA ytterst sporadiskt och kortfattat. Det är först från och
med 1960-talet som samhällskunskapsämnet utvidgats till att behandla internationell politik. De svenska samhällskunskapsläroböckerna innehåller därefter
rikligt med material om supermakterna, de finländska innehåller en del medan
de norska har försvinnande lite att säga om USA och Sovjetunionen.
Undersökningen innefattar läroböcker från grundskola och gymnasium i tre
skolämnen från tre länder under mer än sju decennier. Målsättningen är att för
varje årtionde och skolämne undersöka åtminstone två böcker per land och
utbildningsstadium (folkskola/mellanstadium, realskola/högstadium och gymnasium). Fram till 1991 följer undersökningsperioderna helt decennie-skiftena,
men Sovjetunionens upplösning julen 1991 utgör skiljelinje mellan den sista
och den näst sista perioden. Den sista perioden sträcker sig ända till år 2004,
medan vissa böcker från den första perioden härstammar från 1920-talet.
Jag har strävat efter att välja hälften finska och hälften finlandssvenska böcker
från Finland. Under 1970-talet var så gott som alla finlandssvenska läroböcker i
de av mig undersökta ämnena översättningar från finska original, så för det
årtiondet görs ingen skillnad mellan språken. Det finns en metodologisk poäng
i att analysera läroböcker från två separata marknader inom ett och samma land.
Genom att undersöka skillnaderna mellan läroböcker på de bägge språken kan
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man få en indikation på hur stark den direkta statliga styrningen varit. På de
punkter där de skiljer sig åt är det osannolikt att det förkommit en stark direkt
statlig styrning.
För att undersöka om två läroböcker per land, ämne och stadium är ett tillräckligt stort antal för att ge en rättvisande bild av samtliga läroböckerna på
marknaden har jag undantagsvis gått utöver antalet två. Detta gäller till exempel
de svenska gymnasieläroböckerna i historia från 1960-talet. Det utökade antalet
läroböcker tillförde inget kvalitativt nytt till böckernas bild av USA och Sovjetunionen, utan i stället ökade enbart antalet snarlika skildringar. Detta ger en
indikation på att antalet läroböcker i undersökningen är tillräckligt stort för att
man skall kunna hävda att studien säger något om läroboksmarknaden som
helhet. Desto mer heterogen läroboksmarknaden varit under ett årtionde, desto
svårare är det naturligtvis att med ett begränsat urval täcka in alla aspekter av
den.
I de fall då läroboksproducenterna delat upp läroböckerna i separata band för
varje årskurs, eller som i fallet med det finländska kursbundna gymnasiet varje
kurs, har jag undersökt samtliga band där USA eller Sovjetunionens historia
eller geografi behandlats. Jag har då alltså valt att undersöka två läroböcker per
land, ämne och årskurs. Indelning i separata band blev vanligt från och med
1970-talet, och det förklarar att antalet titlar är fler från senare delen av undersökningsperioden.
I de fall då det egna landets och allmän historia behandlats i skilda läroböcker har jag främst undersökt böcker i allmän historia, då det i huvudsak är
där som Rysslands och USA:s historia skildras. Det har emellertid visat sig att
läroböckerna i allmän historia främst författats av liberaler medan konservativa
författare mer intresserat sig för att skriva det egna landets historia. I synnerhet
gäller detta i Finland, men också Grimbergs svenska historieläroböcker är ett
exempel på samma fenomen. För att få med representanter för en större del av
det politiska spektret i undersökningen har jag tagit med också Malmberg och
von Koskulls finlandssvenska läroböcker i Finlands historia, liksom Juva,
Merikoski och Salmelas finskspråkiga motsvarighet. Bägge är folkskoleböcker.
Läroböckernas granskningskommittés betänkande från 1945 visar att dessa
böcker var representativa för övriga på marknaden. De norska läroböckerna i
historia för folkskolan och senare grundskolans lägre klasser behandlade främst
norsk historia, med enbart ett mindre inslag av allmän historia.
Jag har strävat efter att välja ut så allmänt förekommande läroböcker som
möjligt. För det ändamålet har jag använt mig av tidigare forskning, främst
Göran Andolf, Lena Olsson, Pirkko Rouhiainen, Anssi Paasi, Svein Lorentzen
och Frode Lindgjerdet, samt av Jörgen Gustavssons pågående avhandlingsarbete. När de inte har gett någon vägledning har jag valt böcker som utkommit i
många upplagor. Att böckerna tryckts om många gånger tyder på att de sålt
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någorlunda bra. I de fall då ingen annan urvalsmetod gett vägledning har jag
helt enkelt undersökt de läroböcker som jag först kommit över.
De läroböcker som ingår i analysen utgör mellan 50 och 100% av det totala
antalet läroböckerna från varje undersökningsland, ämne och tidsperiod. De
finlandssvenska böckerna är eftersom de är så få mycket heltäckande analyserade, Sigurd Sahlbergs geografiläroböcker var till exempel länge utan konkurrens på marknaden. Ett specialfall utgör Schybergson och Thyressons gymnasieläroböcker i historia, som samtidigt gavs ut både på den svenska och den finlandssvenska marknaden.
Ett annat problem utgör det stora totalantalet läroböcker i undersökningen.
Detta ställer i kombination med det av forskningsmetoden dikterade kravet på
en textnära förmedling av källmaterialet stora krav på framställnings-formen.
Hur skall man kunna undvika att avhandlingen blir övermåttan lång, oöverskådlig och i värsta fall oläslig?

2.8 Framställningsformen
För att framställningen skall vara klar, smidig och i möjligaste mån kortfattad
samtidigt som läsaren bereds möjlighet att kontrollera de undersökta läroböckernas relativa tendens har avhandlingen försetts med ett separat avsnitt där källmaterialet presenteras närmare. Framställningen sker där i form av tabeller med
tre kolumner och ett varierande antal rader. I varje tabell presenteras vad norska,
svenska och finländska läroböcker från ett och samma årtionde har att säga om ett
tema som till exempel USA:s ekonomi. I kolumnen längst till vänster nämns olika
delteman, och i mittkolumnen presenteras en sammanfattning av vad läroböckerna i ett av de undersökta länderna har att säga om detta deltema. I kolumnen
till höger ges sedan konkreta exempel ur läroböckerna. De norska, svenska och
finländska läroböckernas syn på ett och samma deltema presenteras på raderna
närmast efter varandra, så att en jämförelse skall bli enkel att göra. Vissa delteman
tas upp bara i ett eller två av länderna, vilket också ger möjlighet till intressanta
jämförelser när man ser vilka delteman som är unika för de olika länderna och
vilka som inte tas upp. Nedan illustreras till exempel hur finska läroböcker är de
enda som ägnar stort intresse åt de finsk-ugriska folken i Ryssland. Exemplen i
kolumnen längst till höger är direkta citat endast när så uttryckligen anges, i annat
fall utgörs de av en översättning och sammanfattning. Till vänster om exemplen
är linjen som åtskiljer kolumnerna extra tydligt markerad. Kolumnen med
sammanfattningar utgår i vissa fall när det i ett land bara funnits ett fåtal exempel
som samtliga återges i kolumnen till höger. I dessa fall har de två kolumnerna till
höger smält samman, vilket markeras av att den feta linjen flyttats till vänster. Så
är fallet med de norska läroböckernas skildring av religionen i Ryssland nedan.
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Tema: De
Deltema
1:
Religion Norge
Deltema
1:
Religion.
Sverige
Deltema
Religion.
Finland

ryska folken
Exempel: Haffner 1937 s138: Religionen har i Ryssland ofta form av övertro.

Sammanfattning: Den
ortodoxa
kyrkan
bidrog till efterblivenheten. 76
1: Sammanfattning: Den
ortodoxa kyrkan har
satt en utomeuropeisk
prägel på Ryssland.77

Deltema
2: Sammanfattning: De
finskspråkiga
geoFrändefolken.
grafiläroböckerna
Finland
ägnar mycket mer
utrymme åt de finskugriska folken i Ryssland än åt ryssarna.78

Exempel: Rydfors 1932 s163: Peter I förmådde ryssarna att ge klockmalm till kanoner med argumentet
att det krävdes helgad malm för att besegra de
svenska kättarna.
Exempel: Leiviskä 1937 s125f: Via Byzans har österländsk kultur kommit till Östeuropa. Viktig i
sammanhanget är den grekiskkatolska kyrkan, som
med sina talrika munkar och präster, formella gudstjänster med ikoner, långa och stränga fastor samt
oräkneliga lättjebefrämjande helgdagar har satt sin
stämpel på alla de länder dit den utbrett sig.
Exempel: Jotuni 1939 s88f: St. Petersburg ligger i
Ingermanland, och våra stamfränder där var tidigare
hovherrarnas slavar. Därför har de i många avseenden blivit efter oss, och på sista tiden har de fått lida
av bolsjevikernas förtryck. Tusentals har fördrivits
och förts som fångar ända till Sibirien. Ingermanland har gett många sagor och dikter till Kalevala.
s214f: Finlands östgräns är inte naturlig, utan bara
en i skogen uthuggen linje. Den delar med våld
finnarnas bosättningsområde i två delar.

2.9 Undersökta teman
För att göra jämförelsen mellan de olika ländernas läroböcker överskådlig har
den delats upp i mindre undersökningar av avgränsade teman som ”Folk och
samhälle”, ”Ekonomi” och ”Kalla kriget”. Det är viktigt att lägga märke till att
dessa teman inte direkt avspeglar källmaterialets kategoriseringar. I läroböcker
från olika ämnen, tider, utbildningsstadier och ursprungsländer är stoffet naturligtvis uppspaltat på olika sätt. När jag jämfört de norska, finländska och
svenska läroböckernas skildring av exempelvis Sovjetunionens ekonomi har jag
således sammanfört allt ekonomiskt stoff ur läroböcker från samtliga utbildningsstadier och ämnen i ett och samma land och jämfört det med motsvarande
stoff från övriga länder.
I Sverige behandlas ekonomin mest utförligt inom ramen för samhällskunskapen, medan man i Norge och Finland främst tar upp Sovjets och USA:s
76 Swedberg & Olsson 1936s22, Falk & Jacobsson 1934 s72, Rydfors 1932 s163
77Ottelin 1926 s144, Leiviskä 1937 s125f
78 Musikka 1936 s39, 53, 60f, Leiviskä 1937 s114ff, Jotuni 1939 s88f, Aro, Rosberg & Poijärvi

1937 s65f, 68
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ekonomi i ämnena historia och geografi. Eftersom likartat lärostoff återfinns på
olika utbildningsstadier och i olika ämnen skulle en undersökning som till
exempel endast omfattade läroböcker i historia för högstadiet bli missvisande.
Man skulle finna skenbara skillnader i undersökningsländernas skildring av
USA och Sovjet om man inte tog i beaktande att vad som till synes saknas i en
lärobok enligt läroplanen egentligen skall behandlas på gymnasiet eller i ämnet
samhällskunskap.
Eftersom jag är ute efter att spåra påverkan från utrikespolitiska förändringar
i läroböckerna, så gäller det att hitta de delar av lärobokstexterna som är särskilt
mottagliga och känsliga för de politiska vindarna. Valet att undersöka läroböcker i samhällskunskap, geografi och historia är första steget i urvalsprocessen,
eftersom det är just i ämnen där historia och samhällsfrågor behandlas som man
kan förvänta sig att koncentrationen av politiskt känsligt stoff är som högst.
Men även inom ramen för dessa läroböckerna finns partier av mindre politisk natur. Geografiläroböckernas kapitel om USA och Sovjetunionen innehåller till exempel långa avsnitt där ländernas naturformationer samt ibland
även växt- och djurliv genomgås. Det är i och för sig tänkbart att också beskrivningen av naturgeografin kan påverkas av en politisk betingad uppvärdering av
ett land. Floder som tidigare varit ”stora” blir istället ”väldiga” eller ”enorma”.
Nu verkar emellertid den ryska och amerikanska naturen i alla tider ha behängts
med superlativ. Densiteten av politiskt känsligt och föränderligt material är utan
tvekan högre i skildringen av den mänskliga verksamheten i supermakterna,
vilken jag behandlar under rubrikerna ”Folk och samhälle” samt ”Ekonomi”. I
de få fall då läroböckernas naturgeografiska avsnitt innehållit någonting uppenbart intressant så har det alltid passat in antingen under ”Ekonomi” eller
under ”Folk och samhälle”, varför det inte har funnits något behov av ha
”Naturen” som ett separat tema. Under temat ”Ekonomi” behandlas också stoff
ur historieläroböckerna om USA:s och Sovjets framväxt som ekonomiska stormakter. Enligt principen att söka upp det potentiellt mest kontroversiella stoffet
har fokus lagts på de perioder då ländernas ekonomiska system, planekonomin i
Sovjet och den otyglade kapitalismen i USA, varit som mest renodlade. De
kortare mellanspelen av statligt ingripande i USA (New Deal) och marknadsstyrning i Sovjet (NEP) har därför fått stryka på foten.
Också inom historieämnet är fokus lagt på perioder som framstår som mer
politiskt känsliga än andra. ”Kalla kriget” är ett självskrivet tema, men detta är
så omfattande i sig att vissa prioriteringar inom området varit nödvändiga. I
synnerhet mot slutet av min undersökningsperiod, på 1980- och 1990-talet, har
Kalla kriget svällt ut till att omfatta drygt en halv historielärobok och därtill
långa avsnitt i de svenska samhällskunskapsläroböckerna. Flertalet av efterkrigstidens otaliga krig och kriser var på ett eller annat sätt knutna till Kalla kriget.
Också här har jag följt principen att fokusera på det material där densiteten av
politiskt känsliga uppgifter om USA och Sovjetunionen kan tänkas vara högst.
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Konflikter som i Vietnam och Afghanistan där supermakterna var direkt involverade har lyfts fram, medan till exempel konflikten i Angola har fått stå tillbaka. Utgående ifrån småstatsteorins antagande om att småstater värnar om
legalistiska principer i det internationella systemet så borde krig där en supermakt direkt angripit ett mindre land vara mest kontroversiella för de norska,
svenska och finländska läroboksförfattarna.
Temat ”Sovjetunionen – en demokrati?” bygger på en analys av läroböckernas
framställning av hela Sovjetunionens historia, där avsnitt som på ett eller annat sätt
berört Sovjetunionens agerande i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter
lyfts fram. Exempelvis jämförs den norska, svenska och finländska framställningen
av hur stort folkligt stöd Oktoberrevolutionen hade, de metoder med vilka bolsjevikerna behöll makten och det positiva som revolutionen förde med sig. Dessutom
analyseras läroböckernas mer teoretiska resonemang om hur det politiska systemet i
Sovjet fungerade ur demokratisynpunkt. I Sverige återfanns detta huvudsakligen i
samhällskunskapsläroböckerna.
Det finns inget motsvarande tema om demokratisituationen i USA. I de fall
då läroböckerna haft någonting intressant att säga på området så har det rymts
under ”Ekonomi”, ”Folk och samhälle” eller ”Kalla kriget”. Anledningen till
detta är att läroböckerna inte på allvar ställt frågan om huruvida USA är en
demokrati eller inte, medan situationen för demokratin i Sovjetunionen däremot varit betydligt mer kontroversiell.
Historieläroböckerna innehåller en stor mängd material om första och i synnerhet andra världskriget, varav mycket rör också Ryssland och USA. Det ur ett
nordiskt småstatsperspektiv mest kontroversiella av detta material torde vara
Sovjetunionens konflikter med Finland och Baltikum under andra världskriget,
som därför tagits med som ett eget tema i undersökningen. Här åsidosatte supermakten legalismen och angrep sina småstatsgrannar. Hur förhöll sig de finländska läroböckerna till det faktum att den nyfunna ”vännen” alldeles nyligen
angripit landet och erövrat stora delar av det? Ingenstans kan behovet av att visa
medgörlighet gentemot Sovjetunionen ha kolliderat så totalt med intresset av
att värna legalismen och den nationella självkänslan. Också Finlands försök
1941 att i vapenbrödraskap med Hitlertyskland ta tillbaka och eventuellt utöka
de nyligen förlorade områdena är givetvis ett kontroversiellt avsnitt i historien.
För att undersöka om även skildringen av något äldre historia är känslig för
politiska förändringar har jag tagit med ett tema om stora historiska personligheter som bidragit till att forma Ryssland och USA. På den ryska sidan har ”de
stora” härskarna Peter I och Katarina II utvalts, medan USA representeras av
George Washington och andra hjältar från självständighetskampen samt av
Abraham Lincoln. Dessa personer har valts eftersom det är de som tillmäts
störst vikt och utrymme i läroböckerna. Att inte till exempel Ivan den förskräcklige eller Rurik finns med beror på att de ligger så långt tillbaks i historien
att de oftast hamnar i andra band än resten av det stoff som undersökts för den
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här avhandlingen. Om de medtogs skulle alltså antalet läroböcker i undersökningen svälla ut rejält utan att särskilt mycket tillfördes. Peter den store och
Katarina den stora är bättre val eftersom de för det mesta ryms i läroböcker som
ändå redan används i avhandlingen. Ett skäl till att undersöka historia från
tiden före Oktoberrevolutionen är att det ger möjlighet att särskilja synen på det
kommunistiska systemet från synen på den ryska nationen. Skildras sovjetryssland eller tsarryssland mer positivt, eller gör man ingen skillnad? Ytterligare en
poäng med att undersöka något äldre historia är att en mindre undersökning
som granskat skildringen av USA:s och Rysslands/ Sovjetunionens historia efter
år 1800 kritiserats för att missvisande ha utmålat finländska historieläroböcker
som USA-fientliga. Gränsdragningen innebar enligt kritikerna att allt positivt
material om USA:s frihetskamp och deklarationen om de mänskliga rättigheterna föll bort.79
Slutligen behandlas i ett tema den nya världsordning som uppstått då USA
efter Sovjetunionens kollaps blivit världens enda kvarvarande supermakt.
Vid undersökningen av granskningsmyndigheternas arbete har jag inte
begränsat mig till ovannämnda teman utan studerat all kritik som granskarna
haft att framföra mot läroböckernas skildring av USA och Sovjetunionen. Större
delen av granskarnas anmärkningar har emellertid ändå berört dessa teman,
vilket i sig är en indikation på att sökarljuset vid undersökningen verkligen varit
riktat mot läroböckernas mest politiskt känsliga punkter.
De teman som analyseras är alltså:
-Folk
-Ekonomi
-Framstående personer ur äldre historia
-Demokratin i Sovjetunionen
-Sovjetunionens konflikter med Finland och Baltikum 1939-1944
-Kalla kriget
-USA - ensam dominant efter Kalla kriget

2.10 Frågeställning
Huvudfrågan för denna avhandling lyder: Påverkas läroböckerna i en småstat
av de utrikespolitiska förhållanden som råder i landet? Går det alltså att hitta
skillnader mellan norska, svenska och finländska läroböckers framställning av
Sovjetunionen och USA som går att härleda till de utrikespolitiska strategier
som länderna följt utifrån sina olika geografiska och politiska förutsättningar?
Eller lever läroböckerna sitt eget liv, där bok efter bok oberoende av politiska

79 Ahonen & Castrén 1981a s241f
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omvälvningar traderar gamla sanningar, fördomar och diskurser vars ursprung
är höljda i en dunkel forntid?
En stor del av den tidigare forskningen kring läroböcker har betonat olika
mekanismer som gjort böckerna trögföränderliga. Om läroböckerna nu visar sig
vara känsliga för utrikespolitiska förändringar är det mot bakgrund av detta särskilt
intressant att utreda vilka mekanismer som kan ligga bakom. Har läroböckernas
innehåll styrts från politiskt håll, eller har utrikespolitiska förhållandet indirekt
kunnat påverka läroböckerna? Hur starkt har den institutionella styrningen
(läroplaner och granskningsmyndigheter) påverkat vad som har skrivits om USA
och Sovjetunionen i läroböckerna? Har det allmänna samhällsklimatet i de tre
småstaterna gjort att läroboksförfattarna indirekt påverkats av utrikespolitiska
förhållanden även i de fall då ingen direkt politisk styrning varit för handen?
Om det går att finna en koppling mellan utrikespolitik och lärobok, så lyder
nästa fråga: Hur löses i läroböckerna motsättningen mellan småstatens intresse av
att å ena sidan främja legalistiska principer mellan stater och upprätthålla enighet
inom landet, och å andra sidan uppvisa en medgörlig attityd gentemot hotande
stormakter? Hur kan man till exempel skildra Oktoberrevolutionen och
Vinterkriget så att betydelsen av internationell rätt framhävs och breda befolkningsgrupper känner sig hemma i beskrivningen utan att samtidigt stöta sig med
Sovjetunionen? Försökte man hitta en medelväg mellan kraven, eller undvek man
känsliga frågeställningar? Fick man helt enkelt välja mellan legalism och medgörlighet, och påverkades valet av landets utrikespolitiska ställning?
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3 Granskningen av läroböcker

3.1 De statliga granskningsmyndigheterna
I Norge, Sverige och Finland genomgick läroböcker under större delen av 1900talet en statlig gransknings- och godkänningsprocedur. I Sverige utgavs 1935 en
förteckning över godkända läroböcker, och 1938 inrättades Statens läroboksnämnd som löpande granskade och godkände nya böcker.1 Nämnden
skulle från början förutom överensstämmelse med läroplanen och objektivitet
också granska sådant som papperskvalitet och pris.2 År 1948 bortföll emellertid
kravet på att granska dessa detaljer, samtidigt som vikten av överensstämmelse
med läroplanen inskärptes.3 År 1974 ombildades nämnden till en Läromedelsnämnd inom Skolöverstyrelsen, och objektivitetsgranskningen skulle i fortsättningen endast gälla läromedel i samhällsorienterande ämnen. År 1982 flyttades
Läromedelsnämnden över till SIL, Statens Institut för Läromedelsinformation.
Nu godkändes eller underkändes läromedlen inte längre, istället gavs ett skriftligt omdöme. År 1991 upphörde granskningen helt. Läromedlen skulle temagranskas men så har i praktiken inte skett. 4
I Norge har ett flertal råd hörande till Kyrko- och undervisningsministeriet
granskat läroböcker. Fram till 1960-talet granskade Undervisningsrådet böcker
för realskola och gymnasium, medan Lærerutdanningsrådet granskade böcker
för folkskolan och lärarskolan. De sistnämnda var oftast samma böcker som
användes i realskolan och gymnasiet, varigenom två myndigheter granskade
samma böcker. Överlappningen motiverades med att böckernas speciella
lämplighet för lärarskolan skulle granskas. Ibland skyndade emellertid rådet på
granskaren med hänvisning till att boken redan var godkänd i realskolan.5 År
1 Långström 1997 s193f
2 SFS 630:1938
3 Kgl. Kungörelse 613:1948, SLN B IVa:1.
4 Långström 1997 s197f, 200f
5 LR, Da 36, 1701
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1961 tog Folkskolerådet, senare Grunnskolerådet, över granskningen av läroböcker
för folkskolan. Gymnasrådet skötte efter 1964 granskningen av gymnasieböcker. 6
Språkgranskningen intog en viktig ställning i Norge. Böckerna skulle
komma ut på både bokmål och nynorsk. Därtill skedde en pedagogisk och en
facklig granskning, samt från och med 1974 en jämställdhetsgranskning.7
Samma år ersattes Gymnasrådet av Rådet for videregående opplæring, RVO.
Förlagen skickade in nya läroböcker och nya upplagor till råden, som distribuerade dem till konsulenter runt om i landet. Konsulenterna var lärare, skolbyråkrater eller universitetsanställda.8 Grunnskolerådets konsulenter var anonyma, så författarna fick inte reda på från vem de fick kritik.
Från och med 1993 skötte Nasjonalt Laeremiddelsenter granskningen, och
godkännandet gällde för hela läroplansperioden istället för 5 år som tidigare.9
År 2000 upphörde granskningen helt.
I Finland fördes granskningen av läroböcker redan på 1800-talet över från
Senaten till Skolstyrelsen. Författaren eller förlaget lämnade in ansökan om
godkännande av boken. Skolstyrelsen hade möjlighet att begära ett expertutlåtande från en eller flera pedagogiskt sakkunniga, men boken kunde också godkännas utan utlåtande. Från och med 1918 behövde böckerna inte granskas i
färdigt skick, utan man tog också emot korrekturexemplar och manuskript.
Boken skulle egentligen godkännas endast om det fanns behov av den eller ifall
den var en väsentlig förbättring jämfört med tidigare böcker. Den kunde också
godkännas om den utgjorde ett intressant pedagogiskt reformförsök. Reglerna
var avsedda att begränsa antalet böcker för att hålla nere familjernas kostnader. I
praktiken godkändes emellertid även böcker som enligt kriterierna var
”onödiga”.10
Efter andra världskriget förändrades Skolstyrelsens granskningsprocedur på så
sätt att böckerna i fortsättningen granskades som manuskript, och två sakkunnigutlåtanden skulle alltid begäras. Godkännandet blev tidsbegränsat och medlemmar i Skolstyrelsen fick inte längre skriva läroböcker.11 Liksom i Sverige och
Norge bedrevs granskningen genom att manuskript sändes ut till granskare runt
om i landet.
På 1960-talet godkändes böckerna i allmänhet för 3 år framåt, annars krävdes
godkännande för varje ny upplaga. Förutom läroböcker godkändes också läroboksersättande försöksupplagor och duplikat, som också fick användas i undervisningen. De godkända läromedlen uppfördes på listor som distribuerades till

6 Johannessen, Kolsrud & Mangset 1992 s303
7 Storingsmelding om læremidler 27.2.1981 s3, Marthinsen 1997 s16f
8 GSR, Saksarkiv 118, Konsulenter, Oversikt over lærebokgranskare.
9 Marthinsen 1997 s18f
10 Rouhiainen 1979 s223f, 230
11 Ibid s336
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skolorna. Försöksupplagorna fick samma statsstöd som läroböcker. 12 I undersökningen har jag inte gjort någon skillnad mellan de olika kategorierna av läromedel. I praktiken såg de läroboksersättande försöksupplagorna ut exakt som
”riktiga” läroböcker. För varje upplaga av en bok krävdes förnyat godkännande,
och vanligtvis godkändes en bok som försöksupplaga några gånger innan den
godkändes som lärobok.
Fram till 1975 distribuerades också en lista över läromedel godkända för användning i enskilda skolor med speciellt tillstånd.13 Det kunde till exempel
handla om att skolor ville fortsätta använda en äldre lärobok, eller att svenskspråkiga skolor ville använda sig av läroböcker från Sverige.
1992 avskaffades granskningen helt.14

3.2 Läroboksgranskning 1930-1959
3.2.1 Föreningarna Norden och Ryssland
Föreningarna Nordens ömsesidiga granskningsarbete berörde till en del också
bilden av Ryssland, främst i samband med Finlands historia. Via granskningsarbetet kan man undersöka attityderna hos facknämndernas medlemmar, vilka
själva var historiker och i många fall också läroboksförfattare.
Av åtta punkter som den finländska nämnden ansåg vara väsentliga för nordiska skolbarn att få kännedom om berörde sex helt eller delvis landets förhållande till Ryssland: kristendomens införande i landet, gränsen mot öster under
olika tider, de viktigaste frederna och att Finland varit en integrerad del inom
det svenska riket. Dess egenart skulle understrykas bland annat genom att betona stora ofredens lidanden, Anjalaförbundet, missnöjet i Finland före
1808-1809 års krig, Finlands ställning under ryska tiden, de senaste årtiondenas
historia inklusive kampen mot förryskningen, självständighetssträvandena och
frihetskriget. Övriga punkter gällde invandringen av svenskar och finnar till
landet samt språkstriden.
Många av de finländska anmärkningarna på de övriga ländernas böcker berör
också landets relationer med Ryssland. Man koncentrerade sig framför allt på de
svenska böckerna, eftersom ländernas gemensamma historia gjorde att man ansåg sig kunna kräva mer av dem än av danska och norska läroböcker. Nämnden
ogillade att Finland i vissa böcker skildrats tillsammans med Östeuropa.

12 KH, Hyväksytyt oppikirjat 1950-1992, 393/33 –63, Ryhmäkirje 666, 5.2.1973
13 Ibid, Cirkulärbrev nr 17 2.1.1975
14 Långström 1997 s202
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”Sådant är ägnat att framkalla missnöje, t.o.m. bitterhet i ett land, som under
århundraden stått som en utpost för västerländsk kultur”.15
Det enda som krävdes av de danska och norska böckerna var egentligen att
Finland klart och tydligt skildrades som ett nordiskt land och att dess roll som
västerlandets utpost lyftes fram. De svenska författarna kom inte lika lätt undan,
men även de kritiserades främst för uttalanden som placerade Finland längre
österut än vad granskningsnämnden ansåg riktigt. Finnarna flyttade in i landet
söderifrån, inte österifrån. Finskan var inte släkt med de asiatiska språken. Det
var inte korrekt att beskriva Finlands invånare under korstågstiden som
”…vilda finnar och halvvilda mongoler…”. En svensk bok lade skulden för förryskningssträvandena i Finland på socialismen när istället panslavismen borde
lastas. Man gjorde heller inte slut på Finlands självständighet under denna
period, i motsats till vad en del svenska elever fick lära sig. Likaså ogillade
finländarna det norska påståendet att hunnerna var släktingar till finnar och
ungrare.16
I en norsk bok stod att Armfelts finska armé invaderat Norge men tvingats
dra sig tillbaka under ett snöoväder, Den finländska facknämnden ville ändra
formuleringen till: ”Då den finske generalen Armfelt tågade till Norge hade han
i sin här de hårt prövade resterna av finska armén som varit tvungna att lämna
sitt land i ryssarnas våld och nu förfrös uppe på fjället”.17 Också här lyckades
man alltså klämma in ett omnämnande av stora ofredens lidanden.
Många felaktigheter kunde man enas om att rätta till, men i andra frågor hamnade de svenska och finländska facknämnderna i polemik. Finländarna ansåg att
en svensk bok brast i objektivitet när den skildrade 1500-talets krig: ”Uttrycket
om ryssarne 'ett mycket rått folk' som utförde 'förskräckliga grymheter' kunde
gärna mildrats, då Eriks och Johans krig knappast var humanare”. Den svenska
nämnden tog böckerna i försvar: ”Är det verkligen nämndens mening att den
svenska krigsmaktens 'råhet' och 'förskräckliga grymhet' på Erik XIV:s och Johan
III:s tid nått samma höjd som vissa yttringar av dåtida ryskt barbari? Eller har
nämndens konsekventa strävan att överhuvud avstyra överord och ensidigheter
här framträtt något starkare än skäligt?” Svenskarna bestred också att beskrivningen av tsarryssland som ”förtryckets och missnöjets land” stred mot läroboksgranskningens vägledande principer. ”Som en röd tråd genom [den finländska]
nämndens egen historiska syn går annars 'vakthållningen mot öster'”. Dessutom
låg utsagan helt i linje med västerländsk forskning och opinion om förhållandena
i Ryssland fram till världskriget.18
Det är uppenbart att de båda nämnderna uppfattade ”vakthållningen mot
öster” på olika sätt. I Finland såg man den som en viktig faktor i utformandet
15 Cederberg mfl april 1934 s68-71
16 Ibid s75ff, 80f
17 Pro Memoria 24/11 1933 s194
18 Pro Memoria 24/11 1933, bilaga 1 s97, Agvall mfl april 1935 s224f
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av det egna landets historia vilken bidragit till att skapa en nationell identitet.
Därav det ständiga betonandet av stora ofredens lidanden, Anjalaförbundet,
missnöjet i Finland före 1808-1809 års krig och annat liknande. Ryssland bidrog alltså till att kapa de finländska banden till Sverige, så att den östra rikshalvan med tiden kunde bli en självständig nation.
Från den svenska facknämndens sida såg man däremot den gemensamma
fienden som en enande faktor. I ett utlåtande i mars 1935 säger man att det är
just vakthållningen mot öster som skall betonas i relationerna mellan Sverige
och Finland.19 För att framhäva den historiska gemenskapen borde man vidare
framhäva att det svenska riket växte fram ”…under kamp med den barbariska
eller halvt kultiverade folkvärld, som ännu hotar bakom Ladoga”. Det självständiga Finland hade nu övertagit den kulturmission i öster, som gångna tiders
svenskar haft.20
Den katolska och senare lutherska kyrkan var ett annat förenande drag, och
det vore enligt den svenska facknämnden lämpligt att jämföra kyrkobildningen
i öst och väst för att förklara den västligas kyrkans övertag. I Karelen hade ju
funnits en slitning mellan västlig och ortodox kyrka, mellan ryskt och svenskt.
Därför borde man framhålla ”…att Finland som helhet kunde förblivit hemsökt
av en liknande slitning, om ej svensk kyrklig och statlig organisation förmått
utbygga sin vakthållning i öster till Ladoga”. Den finska nämnden opponerade
sig emellertid, man kunde gärna betona det för Norden gemensamma som till
exempel reformationen, men utan att diskutera sina företräden framför den
ortodoxa kyrkan.21
Den svenska facknämnden verkar genomgående ha velat uppmåla en mer
negativ rysslandsbild än den finländska var beredd att acceptera. Det går kanske
att finna politiska motiv bakom den finska granskningsnämndens mindre fientliga hållning. Max Jakobson hävdar att den skandinaviska orientering som
skedde i Finland under 1930-talet hade sin bakgrund i att man ville tvätta bort
den stämpel som tysk satellit vilken landet hade fått i sovjetiska, västeuropeiska
och till och med svenska ögon. På så sätt ville man göra sig mer ofarlig från
Moskvas synvinkel vid en tidpunkt då spänningarna i Europa började öka.22
Om arbetet inom Föreningen Norden var ett led i samma omorienteringsprocess hade det varit rent kontraproduktivt att skildra Ryssland lika negativt
som den svenska nämnden var benägen att göra.

19 Agvall mfl mars 1935 s198
20 Carlgren december 1933 s190
21 Ibid s195, Cederberg mfl februari 1935
22 Jacobsson 1999 s44
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3.2.2 Granskningen i Norge
Det var vanligt att granskningen i Norge drog ut på tiden. I Laererutdanningsrådet
skickade man ut granskarens utlåtande till olika lärare för kommentar. Det finns
emellertid flera exempel på att man godkände boken innan dessa kommentarer
kommit in. Kommentaren var dock oftast bara ordet ”einig”. Också undervisningsrådets granskning var långsam. I ett brev från Kirke- og undervisningsdepartementet uppmanades de att granska snabbare, om nödvändigt med hjälp av fler
granskare även om detta skulle innebära att budgeten överskreds.23 Böckerna blev
som regel godkända efter att förlagen tagit hänsyn till granskarnas synpunkter.24
Den språkliga granskningen var viktigare i Norge än i Sverige. Norsk språknämnd, som skötte denna granskning, hittade ofta en mängd språkliga fel och
inkonsekvenser. Dessutom passade språkgranskarna ibland på att rätta rena realia,
fastän det egentligen inte var deras bord. Till exempel ifrågasatte en språkgranskare hur Skard och Midgaard framställde Atlantpaktens tillkomst.25 Granskarna
hade för övrigt mycket lite att säga om USA och Sovjetunionen.

3.2.3 Granskningen i Sverige
1935 års lärobokskommitté hittade bara en enda lärobok som brast så svårt i
objektivitetet att man såg sig tvungna att underkänna den, A.G. Lundborgs
geografilärobok för folkskolan. ”En del upplysningar är mindre lämpliga och en
del har en mindre lämplig form”, menade granskare Andersson. Lundborg ansåg katoliker och ortodoxa vara okunniga, till exempel greker, belgare och ryssar. Han skrev dessutom att ryssarna hade ett fördärvligt begär efter brännvin,
var genomgående oärliga och behandlade folkskollärare illa.26
Det är svårt att se att Lundborg på något avgörande sätt skulle ha avvikit från
de andra böckernas grundsyn på Ryssland, även om han var originell i detaljerna. Kanske granskare Andersson, som enbart granskade geografi för folkskolan, var mer känslig än övriga granskare. Eventuellt kan det ha setts som allvarligare att angripa västeuropeiska folk som belgarna.
Paragrafen om objektivitet utnyttjades också sparsamt av efterföljaren Statens
läroboksnämnd. Jag har under perioden bara hittat några enstaka exempel på
kritik av böckernas objektivitet, och det har aldrig rört sig om kritik av något
tyngre slag. Steinitz och Tegens lärobok i ryska sägs till exempel nästan tendentiöst mycket behandla de samtida förhållandena i Ryssland.27

23 LR Da 35 A1373 & A1375, UR Generell korrespondense II, 10, Kdjnr 3344 E 39
24 Ett av många exempel: UR, Brevarkiv, jnr 1052/50
25 Ibid jnr 949/54

26 Lärobokskommittén Ö I:3
27 SLN E VI:2, Ryska
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Fler böcker fick istället beröm för sin objektivitet och vederhäftighet, som
Moréns folkskolebok i historia samt Nelson och Rydefälts Geografi för folkskolan.28 Ett tydligt exempel på när objektiviteten kunde ha ifrågasatts är då
Moberg och Näsmark 1948 pyntade sin geografibok med bilder av splitternya
skördetröskor på bågnande sädesfält, rader av traktorer i gigantiska fabrikslokaler och andra liknande bilder, vilka i stort sett samtliga var villiga gåvor från
Sovjetiska legationen och USA:s ambassad i Stockholm. De utländska beskickningarna tackas också å det varmaste i förordet. Granskarens kommentar var:
”Författaren har tydligen gjort sig mycket möda att från skilda håll anskaffa
upplysande och fullt aktuella bilder”.29
Ett exempel visar dock att det fanns ett visst missnöje med böckernas objektivitet, även om klagomålen inte framfördes direkt. Granskaren Karl Larsson
berömde Hagnell och Olanders historiebok för föredömlig objektivitet, men
menade samtidigt att läroböckerna i övrigt lämnar mycket att önska på denna
punkt.30 Inte heller han för emellertid fram konkret kritik mot en någon särskild bok.
Att det problematiska begreppet ”objektivitet” ingenstans närmare utreddes
eller definierades gjorde det knappast lättare att använda för nämndens granskare. Problemet med att definiera vad som är objektivt gjorde säkert att man i
det längsta drog sig för att ge sig in i en diskussioner om sådana svårgripbarheter
med förlagen, som alltid hade intresse av att göra så små ändringar som möjligt
i dyra, i praktiken nästan färdiga läroböcker.
I stället utgörs genomgående granskarnas utlåtanden av listor över faktafel.
Att få bukt med dessa kunde vara svårare än man skulle tro, vilket framgår av
exemplet Grimberg och beskattningen under Karl XI. Granskaren John S.
Ericsson hade i årtionden kämpat mot Grimbergs faktauppgifter, metod och
urval, först som redaktör på svensk lärartidning 1931-1943. Speciellt hade
Ericsson bestämt motsagt Grimbergs uppgift att Karl XI lyckats göra sig oberoende av riksdagen för beskattningen. Nu var Grimberg borta men istället återfanns samma fel hos Wirsén, vars bok var en direkt efterföljare.31
Några av de anmärkningar som granskarna gör på fakta och urval strävar
emellertid till att ge en mer nyanserad och i den meningen objektiv bild av ett
skeende. Till exempel sades en realskolebok göra USA:s utveckling alltför fredlig
och idyllisk då den utelämnade kriget mot Mexico.32

28 SLN E VI:8
29 SLN E VI:2 (I manuskriptet stod Näsmark och den vid denna tid för länge sedan begravne

Ernst Carlsson som författare. ”Inte mycket Carlsson”, kommenterade granskaren, och när boken
väl kom i tryck fanns hans namn inte ens med på pärmen.)
30 SLN E VI:5
31 SLN E VI: 10
32 SLN E VI: 4, Bäcklin, Holmberg, Lendin, Valentin
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3.2.4 Revision i Finland
Åren 1917-1944 gjordes 26 ansökningar om godkännande för läroböcker i
historia, 16 för finskspråkiga och 10 för svenskspråkiga böcker. Av dessa underkändes två, med viss reservation för att det i det snåriga arkivsystemet kan
dölja sig ytterligare någon underkänd bok. Godkännandeprocessen tog vanligtvis ett par månader, men det kunde gå betydligt snabbare. Ottelins Historia för
folkskolan godkändes på bara 2 dagar. Antagligen verkade Ottelins rykte som
pålitlig och erfaren läroboksförfattare påskyndande. Besluten togs på Skolstyrelseavdelningarnas (Folkskole-, Läroverks- samt Svenskspråkiga avdelningen)
sammanträden. Avgörande för beslutet blev inställningen hos det skolråd som
utsetts till föredragande. Skolstyrelsens ordförande Oskari Mantere och skolrådet Gunnar Sarva var som läroboksförfattare jäviga. Om de hade något informellt inflytande över beslutsprocessen, så utnyttjade de enligt Rouhiainen i
varje fall inte sin maktposition för att hålla konkurrenter borta från marknaden.33
Författarna Kilpeläinen, Kotkanen och Tuokkas historielärobok för folkskolan blev trots flera ändringar aldrig godkänd. Huvudskälet var bokens innehåll och anda. Granskarna ansåg att boken var krigsförhärligande och innehöll
för mycket stridsskildringar och militär terminologi. Fosterlands-kärleken borde
väckas på annat sätt, ansåg flera granskare. Det var även olämpligt att uppge de
röda fångarnas antal efter frihetskriget, och ännu mer olämpligt att uppge att de
avrättades. Den andra stoppade boken, Hainari och Laitakaris folkskolebok i
historia, kritiserades för sitt aggressiva tonfall mot de inhemska socialisterna.
Boken godkändes emellertid efter korrigering.34
Efter vapenstilleståndet med Sovjetunionen 1944 framförde finländska opinionsbildare och politiker samma höst krav på en revision av läroböckernas
felaktiga bild av grannen i öster.35 Undervisningsministeriet tillsatte den 21
december 1944 en expertkommitté för att granska om det fanns skolböcker som
gav felaktig information om främmande länder eller på annat sätt kunde
äventyra relationerna till utlandet. Till ordförande för kommittén utsågs Skolstyrelsens ordförande L. Arvi P. Poijärvi. Samma dag tillsattes en kommitté för
att utreda hur det tilltagande intresset för ryska skulle kunna tillgodoses på ett
organiserat vis och hur man skulle få till stånd pedagogiska läroböcker i
ämnet.36
Valet av Poijärvi förefaller märkligt i ljuset av att han själv var författare till
några av de vanligaste geografiböckerna på det finska språket. Han hade dock
tidigare suttit i Föreningen Nordens geografiutskott, vilket 1938 försökt sig på

33 Rouhiainen 1979 s225, 227, 234
34 Ibid s230-233
35 Ibid s312
36 OM, Kirjekonceptit 1944 III [3421], [3426]
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en liknande granskning av geografiböcker som föreningen tidigare genomfört
för historieämnets räkning. Försöket avbröts dock 1940.37
Efter att granskningskommittén lämnat in sitt utlåtande, gav Undervisningsministeriet den 23 maj 1945 skolstyrelsen instruktioner om hur felen
skulle avhjälpas. Böckerna var indelade i två grupper. De i bilaga 1 fick överhuvudtaget inte längre användas i landets skolor. Bilaga 2 innehöll böcker som var
godkända under förutsättning att felaktigheterna korrigerades eller att lärarna
lät bli att ta upp de mindre passande punkterna i undervisningen. Om godkända böcker inte fanns att tillgå fick man fortfarande under följande läsår
använda de böcker som egentligen skulle tas bort, om man såg till att de
olämpliga partierna avlägsnades och saken framlades för eleverna på ett sätt som
svarade mot fakta. Lämpligast kunde detta ske genom att man klistrade in en
korrigeringslapp.38
Det var inte några få undantag bland läroböckerna som togs upp på de bägge
listorna. Nio böcker i historia och 14 i geografi blev förbjudna, 14 historie- och
sju geografiböcker måste korrigeras. Dessutom blev fyra böcker i finska och en i
tyska förbjuden, medan nio böcker i finska och fyra i samhällskunskap måste
korrigeras. Inga böcker i ”landsförsvar” fanns med på någon av listorna, fastän
man hade granskat sex böcker och haft anmärkningar på två av dem. 39 Antagligen ansåg man att tiden var ute för ämnet i och med vapenstilleståndet och att
det var onödigt att korrigera böcker som ändå inte skulle användas.
Anmärkningsvärt är att inte en enda svenskspråkig bok blev helt förbjuden,
och att ingen svensk bok i modersmål finns med på någon av listorna mot 13
finska. K.O. Lindeqvists Uuden ajan historian oppikirja i 1944 års upplaga blev
helt förbjuden, medan den svenska översättningen Nya tidens historia från 1938
bara behövde korrigeras. För böckerna ansvarade emellertid sedan Lindeqvists
död i praktiken Yrjö Ora respektive A.K. Ottelin. Topelius Boken om vårt land
gick helt fri från kritik, medan den finska bearbetningen helt togs ur bruk.
Anledningen var att boken gav en felaktig bild av kampen mellan Finland och
Ryssland efter 1939.40
En förklaring till att de svenskspråkiga böckerna kom lindrigare undan än de
finska ligger i att de granskades av olika personer. Samtliga svenska böcker granskades av professor Karl Bruhn, politiskt hemmahörande i Svenska folkpartiet. De
finska historieböckerna granskades av Yrjö Ruutu, som vid tiden gått från socialdemokraterna till vänstertakorganisationen Demokratiska förbundet för Finlands folk,
där Finlands kommunistiska parti och andra på den yttersta vänsterkanten ingick.
Ruutu hade gjort en lång resa från höger till vänster inom finländsk politik, men
redan under sin tid i det finländska nationalsocialistiska partiet hade han stått
37 Pohjola-Norden, Maantiedelautakunta Hcb1
38 OM, Kirjekonceptit 1945:II [1637]
39 OTT 1945 s2-5, 47
40 Ibid s2-5, Kouluhallitus III, Kirjekonceptit 1945:3 [5476]
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bakom kraven på en socialisering av den finländska ekonomin. Som en central
gestalt i den nya linjens politik efter kriget satt han med i ett antal kommittéer som
verkade för att reformera landets utbildningspolitik, ekonomi och utrikespolitik,
däribland socialiseringskommittén och skolsystemskommittén.41
Enligt Bruhn så borde ”ryssfientligheter” i läroböckerna inte kritiseras om de
överensstämde med sanningen, speciellt inte om det gällde ”tidigare perioder”
dit han inräknade också 1920-talet. Han medgav att vissa böcker hade en alltför
borgerligt vinklad syn, men menade att detta inte rörde förhållandet till främmande makt, vilket var kommitténs egentliga granskningsområde. Ruutu var
den enda i kommittén som ansåg att inbördeskriget i Finland 1918 hörde till
utrikespolitiken och därför borde granskas. Han granskade också annat som
inte hörde till kommitténs egentliga uppgift.42
Kapitlet ”De svaga punkterna i Marx lära” i Hainari och Laitakaris historielärobok ansåg Ruutu vara ren propaganda när det inte samtidigt innehöll en
analys av kapitalismen. Han var också noga med terminologin; systemet i Sovjet
skulle kallas socialistiskt, inte kommunistiskt, och i ett utlåtandet påpekade han
det lämpliga i att använda termen produktionsmedel.43
Bruhn gjorde ett undantag från linjen att bara kritisera den allra färskaste
historien. I ”Suomalaista kirjallisuutta”, en litteraturantologi använd vid finskundervisningen i de svenskspråkiga skolorna fanns flera olämpliga stycken av
Kyösti Vilkuna, men värst var ”Päivätyön päättyessä” (Vid arbetsdagens slut).
Det handlade om 1500-talsreformatorn Micael Agricolas hemresa från Moskva,
och enligt Bruhn var den provokativ i sina utfall mot allt ryskt. Även om berättelsen handlade om gångna tider så lyste tendensen alltför tydligt igenom och
det kunde ”…med skäl ifrågasättas, huruvida en sådan av ett slags primitivt hat
färgad berättelse verkligen passar för skolstadiet”.44
Bruhns utlåtande över Lindeqvists Lärobok i nya tidens historia är klargörande
för hans syn på hela granskningsprocessen. Han höll med om att det i viss mån
var sakligt och riktigt att framställa Sovjet som ett grymt polisvälde där
befolkningen levde i hungersnöd och nästan drevs till slaveri. Ändå tyckte han
inte att beskrivningen passade i ”…en lärobok av idag”.
Illa om sina grannar talar man av diplomatiska och artighetshänsyn först när
åtminstone ett halvt sekel gått efter den tid, som framställes…Det är dock i viss
mån ett utslag av ett outvecklat, man kan t.o.m. säga okultiverat folks politiska
omogenhet; vi ha icke lärt oss det internationella umgängets former. Man skriver
inte i en lärobok sådant om en granne, som är mäktig, inte ens om en, som är
svag.45
41 Soikkanen 1991 s279, 359
42 Rouhiainen 1979 s325-328
43 OTT 1945 s7, 13, 15
44 Ibid s40
45 OTT 1945 s
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Ruutus politiska hemvist och personliga nit i granskningsarbetet kan förklara
det många anmärkningarna på finskspråkiga historieböcker, men varför förbjöds fler finska geografiböcker än historieböcker? Geografiböckerna granskades
av Poijärvi,46 politiskt obunden men definitivt borgerligt lagd. För geografins
del måste man alltså söka en annan förklaring till de många förbjudna finska
böckerna. Svensk- och finskspråkiga geografiböcker var emellertid
innehållsmässigt olika på ett sätt som saknade motsvarighet bland historieböckerna. Granskningskommittén skriver att man inte kunde godkänna geografiböcker som inte gav en med sanningen överensstämmande redogörelse för
förhållandena på Kolahalvön, i Karelen och i Ingermanland.47 Dessa områden
behandlades på olika sätt i svensk- och finskspråkiga böcker.
Den 13 juni tillät Undervisningsministeriet att de böcker som helt skulle avskaffas också fortsättningsvis fick användas i korrigerat skick, förutsatt att de
inskaffats innan slutet av vårterminen 1945.48
Den 27 juli rapporterade Skolstyrelsen att man en vecka tidigare godkänt
åtta korrigerade upplagor av kategori 1 och två upplagor av kategori 2. Samtidigt skrev man att det inom skolstyrelsen rådde delade meningar om huruvida
tillåtelsen från 13 juni skulle tolkas bokstavligt. Det skulle i så fall leda till
problem i blandade klasser.49 Och var det först när det var omöjligt att få tag på
godkända böcker som man fick använda korrigerade förbjudna böcker, frågade
Skolstyrelsen. Det skulle bli enklare att ge ett allmänt tillstånd använda dessa
böcker nästa läsår. Böckerna av kategori 1, som trots korrigeringen bara var
tillfälligt godkända var totalt 47 000 till antalet, och alla dessa skulle man
tvingas makulera efter läsåret 1945-46. Därför anhöll Skolstyrelsen vördnadsfullt om att samtliga rättade förbjudna böcker skulle få användas läsåren
1945-46 och 1946-47.50
Skolstyrelsen gjorde alltså ett försök att något mildra effekterna av Undervisningsministeriets beslut. Ministeriet svarade emellertid att man på grund av de
rådande förhållandena inte kunde godkänna förslaget.51
Alla de böcker man hade hunnit korrigera var utgivna 1943-44; troligen ville
man rädda de nyaste och finaste böckerna. Dessa nya böcker fanns antagligen
också fortfarande tillgängliga på förlagen och var på så sätt lätt åtkomliga för en
korrigering. Det gällde ju att få jobbet gjort innan höstterminen började.
Samtliga korrigerade böcker var också, såvitt det framgår av titlarna, ämnade för
46 Rouhiainen 1979 s323
47 OTT 1945 s iv
48 OM, Kirjekonceptit 1945: II [1816]
49 Antagligen menade man att elever som kommit till klassen efter vårterminen 1945 inte skulle

få använda samma böcker som redan införskaffats till de äldre eleverna.
50 KH III, Kirjekonceptit 1945:3 [5476]
51 OM, Kirjekonceptit 1945 II [2226], 1 aug 1945
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finskspråkiga folkskolor.52 Uppenbarligen var det bara inom skolstyrelsens
finskspråkiga folkundervisningsavdelning man ägnat sommaren åt att korrigera
läroböcker. Ordförande för avdelningen var Alfred Salmela, som också var
medförfattare till en av läroböckerna.
I mitten av augusti gav Skolstyrelsen instruktioner till skolorna om hur läroboksrevisionen skulle gå till. Listorna på böcker som var förbjudna eller i behov
av korrigering överensstämde helt med de tidigare nämnda listorna, med
undantag för att man på utskicket till de finskspråkiga folkskolorna tagit bort de
böcker som korrigerats under sommaren. Det angavs vilka rättelser som skulle
göras i de böcker som fick användas i korrigerat skick. Det gavs också anvisningar för hur förbjudna böcker som fick användas i korrigerat skick rent praktiskt skulle rättas. De finskspråkiga avdelningarna föreslog att eleverna skulle
limma över de olämpliga partierna, under lärarens noggranna övervakning. Den
svenskspråkiga avdelningen föreslog därutöver bortskärning och hoplimning av
sidor. Den svenskspråkiga skolorna hade bara en förbjuden bok, antologin
Suomalaista kirjallisuutta, men därifrån skulle istället hela berättelsen ”Päivätyön
päättyessä” avlägsnas, vilket gjorde det praktiskt att ta till kniven. De finskspråkiga avdelningarna avslutade sina cirkulär med en allmän anvisning till lärarna
att ”… i vår nuvarande svåra situation sköta utbildningsarbetet så, att samhörighetskänslan bland vårt folks olika samhällsgrupper stärks och våra relationer i
synnerhet till grannländerna förbättras”. Den svenska avdelningen fick till en
mer generell och högtravande formulering:
[U]ndervisningen bör bedrivas så att framställningen är överensstämmande med
de nu rådande förhållandena, att det allmänt mänskliga framhålles, att gemenskapskänslan mellan människorna framhäves, och goda förhållanden mellan
grannländerna eftersträvas.

Även om man till slut nämnde det allmänt mänskliga i cirkuläret så handlade
alla konkreta punkter om Sovjet eller om företeelser i Finland som försvårade
goda förhållanden med grannlandet.53 Läroboksrevisionen, som i Undervisningsministeriets och Skolstyrelsens inre korrespondens klart uttalat handlat
om realpolitik, förvandlades alltså till en fråga om höga allmänmänskliga ideal när
den skulle presenteras för en bredare allmänhet.
Det kanske tydligaste beviset på att utrikespolitiska motiv låg bakom granskningen presenterar emellertid undervisningsminister Johan Helo i sina memoarer. Där nämner han hur han som medlem av en finländsk kulturdelegation till
Moskva i oktober 1945 i ett tal till Stalin lyfte fram indragningen och korrigeringen av läroböcker som ett exempel på det kulturarbete som bedrevs för att
52 KH III, Kirjekonceptit 1945:3 [5476] (Understreckad i bilagan = korrigerad)
53 KH II, Kiertokirjeet 1945-1948, No 1502 10/8 1945, KH III, Kiertokirjeet 1945-1946, No

993 15/8 1945, Skolstyrelsen IV:2, Cirkulär 1944-1945, No 1504, 15/8 1945
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”dra upp fascismen med rötterna, stoppa den internationella kontrarevolutionen
i vårt land och forma vårt lands kulturliv på en grundval av demokrati och
broderskap mellan folken”. Som ett annat exempel på samma strävan nämnde
Helo det förnyade ledarskapet för skolstyrelsen. Senare under ovannämnda
möte gav Stalin ett muntligt löfte att förlänga återbetalningsperioden för det
finländska krigsskadeståndet så att levnadsstandarden för Finlands folk skulle
kunna höjas, hävdade Helo.54 Utrensningen bland läroböcker och
skolbyråkrater var alltså en viktig del i den finländska regeringens strävanden att
behaga Sovjetunionen, en politik som relativt snabbt gav påtagliga resultat.
Jukka Rantala beskriver granskningen som ytlig och menar att dess resultat var
svagt och inte motsvarade undervisningsministerns intentioner. Han ger exempel
på hur föräldrar 1948 klagat till DFFF på sovjetfientliga läroböcker som egentligen skulle ha tagits ur bruk tre år tidigare. Han konstaterar också att förlagen fortsatte ge ut nyutgåvor av läroböcker trots att de fanns på listan över böcker som
skulle avlägsnas.55 Rantala undersöker emellertid hur vänstern i Finland
1944-1948 genom utrensningar försökte bryta den borgerliga dominansen över
skolväsendet och införa en mer demokratisk skola. Ur denna synvinkel var visserligen granskningen misslyckad, då de borgerliga författare som varit aktiva före
kriget fortsatte att skriva läroböcker under hela 1950-talet. Utifrån sitt mer
begränsade utrikespolitiska syfte var den emellertid granskningen mycket effektiv.
Läroböckernas bild av Sovjetunionen transformerades totalt från en termin till en
annan.
Det var inte bara genom korrigering av läroböcker som Skolstyrelsen skulle
anpassa sig till de nya förhållandena. Enligt regeringsprogrammet av den 20
april skulle relationerna till Sovjetunionen utvecklas på grundval av ömsesidigt
förtroende och varaktig vänskap. Detta ställer också i skolundervisningen krav
på att den tidigare politiska inriktningen granskas, heter det i ett brev från
Undervisningsministeriet, som fortsätter:
Det har emellertid kommit till undertecknade ministers kännedom, att den tidigare felaktigt orienterade sinnesstämningen verkar fortsätta i delar av lärarkåren,
vilket i vissa skolor leder till verksamhet, som dåligt passar det … utrikespolitiska
programmet.

Därför uppmanades Skolstyrelsen göra lärarna strängt uppmärksamma på att
skolverksamheten inte fick strida mot regeringens utrikespolitiska linje.56
Uppmaningen hjälpte tydligen inte omedelbart, för den 7 augusti skickade
ministeriet ett nytt brev i samma ärende. Visst kan en glädjande förändring i önskad riktning märkas, skrev man, men fortfarande inkommer det till ministern
54 Helo 1964 s111f, 114f
55 Rantala 1997 s67
56 OM, Kirjekonseptit 1945 II, [1540], 15 maj 1945
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brev från elevernas föräldrar. I vissa brev finns dokument bifogade, vilka visar att
man ännu inte överallt i undervisningen, åtminstone inte i folkkolan, tagit i beaktande den nya inriktning som det förra hösten ingångna vapenstilleståndet gett
upphov till. Händelserna som nämns i breven tyder på att lärarnas tidigare inställning till i synnerhet Sovjetunionen fortfarande finns kvar, fortsatte Undervisningsministeriet, och sådana oegentligheter, vilka kan orsaka vårt land svårigheter kan inte längre och får inte längre fortsätta.57
Undervisningsministeriet drev alltså på Skolstyrelsen rätt hårt, och man
behövde nog inte vara SS-man för att uppleva den skolpolitiska kovändningen
som svårsmält. Redan den 20 juli hade presidenten beviljat Poijärvi avsked från
tjänsten som direktör för Skolstyrelsen från och med den 12 oktober.58 Hans
namn syns emellertid för sista gången på skolstyrelsens möten redan den 24
augusti.59 Han ersattes av DFFF:aren Yrjö Ruutu, granskningskommitténs mest
nitiske medlem.60 Finlands kommunistiska parti och DFFF drev med understöd av undervisningsminister Helo på för att få bort Poijärvi från posten, bland
annat med motiveringen att han deltagit i värvandet av finländska SS-soldater. I
bakgrunden lurade emellertid enligt Rantala en bitterhet över att Poijärvi tagit
parti för lärare som utsatts för hot och påtryckningar från Samfundet FinlandSovjetunionen, där Helo var ordförande.61
För vart och ett av skolstyrelsens tre avdelningar fungerade ett skolråd som
chef. Tre skolråd ansökte under 1945 om att på ett eller annat sätt få frångå sin
tjänst.62 Det innebar att fyra höga tjänstemän på Skolstyrelsen sökte sig bort
under det år då den nya utrikespolitiska linjen skulle realiseras i skolorna.
Yrjö Ruutus handlingsfrihet som ordförande för Skolstyrelsen begränsades av
att en stor del av tjänstemännen vid skolstyrelsen med skolrådet Alfred Salmela i
spetsen motsatte sig hans reformförsök. Ruutu ville till exempel flytta ut
granskningen av läroböcker till en särskild nämnd, då skolråden enligt honom
visat att de inte klarade av att hantera de känsliga ämnena. Granskningen blev
emellertid kvar vid Skolstyrelsen. 63

3.2.5 Samfundet Finland-Sovjetunionen
En av skolrådsplatserna besattes senare av Otto Hinkkanen, som också satt i
Samfundet Finland-Sovjetunionens Skol- och folkbildningskommitté. Kommitténs uppgift var att sprida ”…kunskap om Sovjetunionens skol- och
57 OM, Kirjekonseptit 1945 II, [2270], 7 aug 1945

58 Ibid, [2120], 20 juli 1945
59 KH, Yleisistuntojen Esityslista-pöytäkirjat 1945-1949
60 Rouhiainen 1979 s336
61 Rantala 1997 s70f, 75f
62 OM, Kirjediaari 1945 I, 11/132, 16/133, onumrerad/134
63 Rantala 1997 s82
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folkbildningsfrågor till olika föreningar mm och till bredare kretsar”. Kommittén hade liksom hela samfundet en besynnerlig halvofficiell ställning.
Kommitténs medlemmar kallades från olika föreningar, verk och myndigheter
inom skol- och folkbildningsområdet. Medlemmarna skulle verka för att informera sin egen myndighet om samfundet och om skola och folkbildning i Sovjet.64 De olika myndigheterna skulle alltså genom sitt deltagande i kommitténs
arbete bli upplysta inifrån. I en tid när det var viktigt att visa enighet bakom
regeringens utrikespolitiska linje, så var det i praktiken knappast möjligt att
avstå från att delta.
Föreningen Norden hade lagt ner mycket energi på att granska läroböcker,
och även Samfundet Finland-Sovjetunionen visade intresse för hur föremålet
för dess omsorger behandlades i skolorna. I en kapsel märkt ”Sovjetfientliga
skrifter” finns två häften från krigstiden, inskickade 1947 ”med friska samfundshälsningar” från samfundets avdelning i Lappland. Det är ett programhäfte från föreningen Kristlig fosterländsk samling som behandlar kampen mot
bolsjevismen, och ett tyskt propagandaflygblad ”Till det obesegrade finska folkets soldater”.65 Skrifterna hade tillhört en folkskollärare i Kolari, som förvarat
dem i en öppen låda varifrån barnen hämtat kritor och annat material. Läraren
hade också enligt uppgift från elever sagt att skolorna i Sovjetunionen inte var
bättre än de finländska. Vi finländarna är ju bildade och har mycket bättre
skolor, påstod denne. Man märker att flygbladet verkligen varit i barnens händer, fortsatte brevskrivarna, genom att de ritat bilder på baksidan. (Uppropet
till det obesegrade finländska folkets soldater hade kompletterats med några
kycklingar i naivistisk stil och texten ”Glad påsk”). Troligen hade läraren för
avsikt att med hjälp av flygbladet åter ge det så röda Kolari en mörkare färg,
lyder brevets slutsats.66
Bland den Sovjetfientliga litteraturen finns också ett tidningsurklipp från
vänstertidningen Työkansan Sanomat 24.11.1950 med rubriken ”I folkskolan i
Kallio försöker man fortfarande ge en felaktig bild av Sovjetunionen”. Två lärare
hade utnyttjat barnens förtroende till att ge en förvrängd bild av Sovjet. Detta
innebar enligt artikeln ett inlärningshinder för barnen som inte visste om de
skulle tro på läraren eller på läroboken. En lärare måste vara ärlig och hålla sig till
64 SNS, kapsel 86: SN-seuran koulu ja kansansivistystoimikunnan toimintasuunnitelma v1949.

SN-seuran koulu ja kansansivistystoimikunnan ohjesääntö.
65 Flygbladet var från september 1944, när Finland ingått vapenstillestånd med Sovjetunionen

och var i färd med att driva ut de forna tyska vapenbröderna ur Lappland. I flygbladet uppmanas
”det obesegrade finska folkets soldater” att igen byta sida. Flygbladet skulle sprida en
”dolkstötslegend” - armén var obesegrad men förråd av politikerna.
66 SNS Kapsel 400, Voittamattoman suomen kansan sotilaalle syyskuussa 1944. Betydelsen av
slutklämmen blir något oklar genom att några ord i hettan utelämnats eller lagts till. I original
lyder den ”Luultavasti opettajalla on ollut muuttaa niin punainen paikka kuin Kolarin kunta on
jälleen tummaksi tämän lentisen avulla”. Den ovannämnda tolkningen är den enda som jag
funnit rimlig.
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fakta och officiellt godkända läroböcker. Istället hade lärare V. Keinänen hemfallit
åt politisk agitation: Han påstod att det fanns hemliga vapenfabriker i Uralbergen
och att det bara fanns en kandidat per valkrets, som man vid hot om böter måste
rösta på. Lärare Oksanen lät eleverna skriva ner information om varje land i sina
karthäften. Om Sverige, Danmark och Norge sades ”Invånarna bildade, hög
civilisationsnivå”, om Sovjet ”Invånarna ryssar” med frågetecken för civilisationsnivån. När föräldrarna krävde en förklaring sade han att bildningen i Sovjet var
”Fortsatt stigande”, inte hög. Frågetecknet berodde enligt Oksanen på att lärarna
just nu undersökte var civilisationsnivån i Sovjetunionen egentligen låg. Om
Oksanen undervisat enligt den av skolstyrelsen godkända lärobok som användes i
klassen hade denne vetat, menade skribenten. Där nämns den snabba utvecklingen på många områden, som inte kunde ha skett med en låg civilisationsnivå.
Bilder från skörden och från en traktorfabrik nämns som exempel. En bild från en
gymnastikfest på Röda torget försedd med texten ”I Ryssland lägger man stor vikt
vid fysisk kondition” visade också på hög civilisationsnivå, liksom omnämnandet
av den omfattande nybyggnationen i Moskva. Lärarna skall följa läroböckerna,
och inte göra undervisningen till en elak lögnkampanj, löd slutknorren.67
Tidningens bild av Sovjetunionen verkar alltså helt ha sammanfallit med den
som framfördes i läroboken ifråga. I artikeln förs intressant nog ingen
diskussion om huruvida det är lärarna eller läroboken som har rätt, utan boken
används som ”bevis” för att visa att lärarna har fel. Det betonas också flera
gånger att boken ifråga är officiellt godkänd. Lärarnas uppgifter stod alltså i
strid med statens officiella sanning. Förutom detta exempel nämns inte
läroböcker i samlingen av sovjetfientlig litteratur. Myndigheternas revision av
läroboksbeståndet år 1945 hade tydligen effektivt vädrat ut all
”sovjetfientlighet”. Jag har heller inte funnit att samfundet skulle ha skrivit till
skolstyrelsen och framfört synpunkter på läroböckernas bild av Sovjet.68
Därtill var samfundet genom sin skol- och folkbildningskommitté sammanvuxet med det finländska utbildningsväsendet. Via skolstyrelsens ledamot
67 SNS Kapsel 400 ”Kallion kansakoulussa pyritään vieläkin antamaan Neuvostoliitosta väärä

kuva.
68 Det förekom att olika organisationer via granskningsmyndigheterna försökte få in sina egna
eller stryka sina motståndares synpunkter ur läroböckerna. Religiösa intressen i Norge övertalade t
ex Undervisningsrådet att stryka ett stycke om evolutionsteorin ur Schibsted & Sømmes
geografibok. Nidaros bispedømmeråd ville också stryka ett avsnitt om kortspel samt av någon
anledning ett kapitel med det så fromt klingande namnet ”The Sunday School” från en lärobok i
engelska. Svordomarna i antologin ”Möte med svenska författare” fick 1950 kritik av två pastorer,
en lärarinna och Frälsningsarmén, som ansåg att det hela var ”…ett brott mot de unga och ett
hugg i ryggen på goda uppfostrare…”. Svenska försäkringsbolags riksförbund ville att Thams
Historia och samhälle framhöll postsparbankens lättillgänglighet, med dess många kontor som är
öppna mest hela dagen. I Finland hade t ex den Grekisk-katolska (dvs ortodoxa) kyrkans
kommitté för klostrens bevarande år 1938 haft synpunkter på läroboksgranskningen. UR,
Generell korrespondense II,10: Brev från 2 april 1936 & 28 april 1939. SLN E VI: 3, SLN E
VI:10 Tham, KH, Brevdiarium 1933-1938, s132.
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Hinkkanen kunde samfundets uppfattning nå skolstyren direkt utan att man
behövde ta till pennan. Som skolråd var Hinkkanen dessutom direkt involverad
i granskningen av läroböcker.69

3.3 Läroboksgranskning 1960-1979
3.3.1 Granskningen i Norge
Flera stater och organisationer hade synpunkter på hur det egna landet skildrades i norska läroböcker. Nederländernas ambassad ogillade att landets yta
grovt underskattades i norska läroböcker, som angav siffror från år 1900.70
Också den svenska och danska Föreningen Norden hade en del synpunkter.71
Liksom under tidigare årtionden rörde det mest äldre historia, detaljanmärkningar och önskemål om större utrymme.
Från officiellt kinesiskt håll framfördes 1961 kritik mot ”distortions” och
”slander” i norska läroböcker. Kina framställdes som aggressivt, vilket var
omöjligt då landets konstitution sade att Kina för en fredsvänlig politik. I
Koreakriget hade USA varit aggressivt, inte Kina. Undervisningsrådet sände
klagomålen vidare till förlagen, och meddelade Utenriksdepartementet att förlagen tillsammans med de sakkunniga fick ta ställning till påståendena.72
Olav Sundets nämnde 1965 i sitt utlåtande över Bernhard Stokkes Folket
vårt gjenom tiderna att Sovjetunionen framfört förslag till ändringar i en del
norska böcker. Etymologin till ordet ”Ryssland” är osäker och omstridd av ryska
forskare. Det skulle vara diplomatiskt att sätta in ett kanske eller antagligen,
men man bör inte dölja att etymologin är den gängse och går tillbaka till Nestorskrönikan, menade Sundet.73 Tydligen ville man från sovjetisk håll inte veta
av att Ryssland grundats och fått namn av ”utlänningar”. Liknande synpunkter
framförde man också till Finland.
Flera norska läroboksgranskare krävde mer eller förbättrad information om
USA. Till exempel kritiserade 1964 Ragnar Aalen Skard och Midgaards Verdenshistoria för att mellankrigstiden nästan helt upptogs av diktaturstaterna.
Sovjet fick fem sidor men USA bara en halv. Sjur Bøs geografilärobok fick 1968
69 Att han själv skött granskningen visas t.ex. av att han skrivit till Föreningen Norden för att få
deras utlåtande om Mantere & Sarvas historiebok. Föreningen Norden, Historialautakunta 1948,
Brev daterat 8:e april.
70 GSR Saksarkiv 115, Nederländernas ambassad, 25.3.1970
71 Ibid 127 (Skretting) Svenska Föreningen Norden 9.8.1967, Ibid 170 (Hilmo & Øverås)
Svenska och danska Föreningen Norden.
72 GSR,
Saksarkiv 118 Undervisningsrådet 23.12.1961, Till Aschehoug och
Utenriksdepartementet
73 Ibid 127 (Stokke)
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kritik för att datamaskinen inte nämndes i samband med USA, då den verkade
öka landets försprång. Torbjørn Skjellum menade 1974 att USA fått den breda
plats det förtjänade i Myhrvolds Verden 1770-1870. Knut Helliesen menade att
massutrotningen av indianerna i USA borde ha varit bättre behandlad. Myhrvolds påstående att USA varit rätt milt angripet av den imperialistiska bacillen
stämde bara om imperialism definieras som annektering av kolonier, hävdade
Seim.74
För stor västvänlighet ledde till kritik. Oddvar Bjørklund kritiserade Kristian
Moens Verdenshistorie för bristande objektivitet, då han tydligt var för NATO,
USA, Storbritannien och Israel. Detta svarar antagligen mot de flesta norrmäns
inställning, men man får räkna med en storm av protester från våra radikala gymnasister som här med större rätt än vanligt kommer att beskylla boken för indoktrinering, varnade Bjørklund. Han menade att en lärobok inte kunde ta ställning
för eller emot NATO. Det fanns ingen anledning att utbasunera att ryssarna tog
fel. ”Skulle vi … påpeke hver gang en stormakt tar feil eller driver falsk propaganda, kom vi opp i et uføre”, menade Bjørklund. Ketil Nordahl kritiserade A.
Skrettings Fedrelandet og verda förr att president Kennedy beskrevs som
”sympatisk”. Nordahl förnekade inte detta, men menade att många andra i världen gärna ville det. Personliga värderingar är ett främmande element i en saklig
historisk framställning, menade Nordahl.75 Det är tydligt att de norska konsulenterna inte ansåg det vara förenligt med objektiviteten att läroböckerna var öppet för USA, NATO eller västvärlden, inte ens när de själva verkade sympatisera
med läroboksförfattarnas åsikter. Det antyds att man åtminstone delvis fick
anpassa sig till elevernas radikala hållning.
Det fanns också olika åsikter om hur Sovjetunionens och bolsjevikernas
våldsanvändning skulle skildras. Karen Brit Feldberg menade att Johansen
skildrade händelserna i Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968 kort och endast
ur sovjetisk synvinkel. Jon Fuglevik menade 1963 att A. E. Bakkes Europa
utenfor Norge var alltför försiktig. Till exempel sades att Sovjet ”fick” Viborg
efter kriget. Barnen i femte klass har väl en annan uppfattning om vad som
försiggick mellan Sovjet och Finland efter kriget, skrev Fuglevik. Konsulenten
Jardar Seim ville 1975 ha en mer nyanserad bild av den ryska revolutionens
”grusomheter” i Myhrvolds Imperialismens tidsalder. Även om det ofta sägs att
revolutionärerna stod för de flesta grymheterna var de väl rätt beskedliga
jämfört med motparten, menade Seim.76
74 GR, Saksarkiv 182 2374/69 Aalen 14.3.1964, 85 2192/65 Aalen 22.10.1965, 144,
1172/1968, Granskningsutlåtande 4.6.1968, 209 Juni 1977, Skjellum 19.3.1974 s3, Helliesen
6.8.1974, 208 823/74 Seim 6.7.1974
75 GSR Saksarkiv 166 Nordahl 1965, 170 (Skretting) Nordahl 3.9.1963, 192 3578/69
Bjørklund 9.2.1970
76 Ibid 165 (Johansen) Feldberg 18.1.1977, Feldberg 13.2.1978, 125 (Bakke) Fuglevik 5.6.1963,
GR Saksarkiv 208 541/75 i 1847/76, Seim 13.4.1975
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Praktiska omständigheter gjorde att granskningsmyndigheterna tvingades
släppa igenom tveksamma böcker. 1970 skulle Moens lärobok, som ersatte Midgaards, bli den enda godkända i historia för gymnasiet då Bergsgårds inte skulle
tryckas på nytt. På grund av direkta fel, olämpliga formuleringar och värderingar
kunde Gymnasrådet emellertid inte föreslå godkännande i dåvarande skick. Den
6 juni skrev man emellertid att boken kunde godkännas då Moen väsentligen
rättat sig efter konsulenternas önskemål. Moens Verdenshistorie 1500-1870 kritiserades åter 1973 för bristen på utomeuropeiskt stoff, men Gymnasrådet kände
sig ändå med hänsyn till lärobokssituationen tvingade att igen tillråda godkännande. I fallet med Bjøl och Greves Verden blir en är det tydligt att man från
RVO:s sida tyckte att boken egentligen inte dög, men att man kände sig tvingade
att tillråda godkännande eftersom Axel Coldevins två första delar i serien redan
var godkända och många skolor behövde läroboken. Man beslöt till sist att bara
tillråda godkännande för ett år. Torbjørn Skjellum menade i ett brev vid sidan
om sitt utlåtande att det var en tragedi för norsk historieundervisning att ett sådant verk släpptes ut under det etablerade Coldevin-namnet.77
I och med att jämställdheten började komma i fokus framfördes allt fler
synpunkter som rörde kvinnornas situation i USA och Sovjet. Universitetslektor
Ole Kristian Grimnes ansåg 1974 att Finn Holden borde slopa stycket om
kvinnornas ställning i Sovjet i Vår egen tid 1945 till idag då det var svårt att
värdera. Kvinnor sades utgöra en majoritet av läkarna och lärarna, medan det
också fanns många i tunga yrken. Enligt Grimnes innehöll detta den implicita
värderingen att läkare och lärare var högstatusyrken, vilket inte var fallet i Sovjet. Och var det ur jämställdhetssynpunkt som man implicit beklagade att det
fanns kvinnor i tunga yrken? Knud Helliesen berömde bokens problemorienterade inriktning, bland annat uppmanade författaren eleverna att själva värdera
objektiviteten i kapitlet om Vietnamkriget. Han ville emellertid ha mer om
kvinnorna i väst. Aslaug Moksnes ville se mer om kvinnornas ställning efter
Maos seger i Kina. Hon kallade det ”en revolution i revolutionen”, även om
hon insåg att det var skillnad på ideologi och praxis. Kvinnorörelsen i USA saknades också. Hennes slutsats var att boken inte kunde godkännas utan omfattande revidering, och Gymnasrådet följde hennes linje. Slutligen godkändes
dock boken på villkor att man tog hänsyn till kritiken. Sidsel Vogt Moum
menade att Fritz Nilsen borde ändra påståendet i Vesteuropa og USA att ”folk”
fick var med och bestämma i det tidiga USA, till att ”fria män” fick göra det.
Därtill var informationen om kvinnorna i USA knapp.78

77 GR

Saksarkiv 208 GR 1.4.1970, 3.6.1970, 288 1598/73 Skjelum 18.7.1973,
Moen 24.8.1973, GR 14.11.1973, 210 1646/76 RVO 8.10.1976, Skjellum 15.12.1976
78 GR Saksarkiv 330 2637/74 Grimnes 16.12.1974 s8, Helliesen 15.11.1974, Moksnes
30.12.1974, GR 27.1.1975, 673/75 GR 11.4.1975, GSR Saksarkiv 167 (Nilsen) Moum
10.12.1978
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Helga Stene noterade 1976 att religion inte togs upp i Jahn Otto Johansens
Sovjetunionen og Aust-Europa. Religion betyder mycket för många kvinnor, och
kvinnor betyder mycket i många religionssamfund. Under förföljelser är det
ofta kvinnorna som för religionen vidare. Islam borde vara med. Ännu 1966
uppgav Sovjet att de fortfarande hade flickskolor, tydligen i muslimsk miljö.
Dessutom ville Stene veta hur det stod till med samlevnadsundervisningen i
skolan, och något om den höga skilsmässofrekvensen. Den enastående
utbildningsexpansionen skulle också med. Själv hade hon varit i den sovjetiska
paviljongen vid världsutställningen i Paris 1937, där man andades glädje och
stolthet över vad man klarat på utbildningens och teknikens område. Stene ville
också att man nämnde DDR-kvinnornas idrottsframgångar. Hon citerade
svensken Birger Buhre som menade att framgångarna delvis berodde på
medicinsk service, men först och främst på kvinnans ställning i DDR. Hon ville
också se något om Katarina II:s reformer med bland annat utbildning för
överklassflickor. I samband med livegenskapen kunde man nämna hur
kvinnorna varit utsatta för godsägarnas sexuella övergrepp, ansåg Stene. Två år
senare granskade hon igen boken och konstaterade att det inte stod någonting
om kvinnor i de asiatiska sovjetrepublikerna, vilka var något helt annat än
Ryssland.79
Sidsel Vogt Moum ville 1977 att Christensen och Gjermundsen berättade i
Folk og samfunn førr og nå 9 om kvinnorna i det gamla Ryssland, under det
radikal 1920-talet, efter 1930-talets förändringar och idag. Dessutom vände
hon sig emot att kvinnorna på en bild av ett demonstrationståg samtliga
kallades för ”husmödrar”. Alexandra Kollontajs reformarbete borde också nämnas.80 Det är tydligt att jämställdhetsgranskarna trots vissa reservationer förde
fram de socialistiska länderna som föredömen. Stenes utlåtande visar hur
kommunistländernas propaganda via till exempel idrott och utställningar kunde
leta sig in i främmande länders läroböcker.

3.3.2 Granskningen i Sverige
I slutet av 1960-talet började man skriva separata läroböcker för de olika linjerna i det nya gymnasiet, vilket ökade antalet titlar som kom in till granskning.
Snarlika titlar kunde skapa förvirring, granskaren Hans Krook i Sigtuna granskade av misstag version 3A av Albinsson och Nilssons samhällskunskapslärobok,
istället för 3B som avsetts. Normalt sände nämnden ut de böcker som skulle
granskas, men i detta fall hade utskicket fallerat, så Krook utgick ifrån att han
skulle granska den bok han själv använde i sin undervisning.81

79 GSR, Saksarkiv 165 (Johansen) Stene 9.12.1976 s1-8, Stene 13.2.1978
80 GSR Saksarkiv 170 (Gjermundsen) Moum 24.6.1977
81 SLN FII 24a (Albinsson, Nilsson) Hans Krook
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Granskarna hade nu mer att säga om USA och Sovjetunionen än under tidigare perioder. Henrik Enander menade 1973 att läroboken Demokrati och diktatur i serien ”Kompass samhälle” presenterade ”torftiga klichéer”, när den hävdade att jämlikhet i USA betydde att alla skall ha samma möjlighet att slå sig
fram. Enander menade dessutom att det var en myt att den enskilde amerikanen själv får betala sina sjukkostnader. Man borde även ha omtalat att kulakerna i Sovjet inte bara deporterats utan också avrättats.82
Borg och Nordells historieläroböcker för gymnasiet råkade ut för en hel del
kritik. Bokens första upplaga uppfördes på läroboksförteckningen trots att två
granskare 1970 avstyrkt detta. Granskaren Erik Sandstedt menade 1973 att
andra upplagan blivit ”…i djupare mening mer objektiv…” genom temakapitlet om Estlands och Vietnams historia. Även om det kan diskuteras ifall Estlands historia hör hemma i ett temakapitel, är det tänkvärt hur mycket mer
intresse det avlägsna Vietnam fått i svensk opinion jämfört med det närbelägna
Estland, skrev Sandstedt. Sandstedt tycke dock att det stod så skandalöst lite om
Vietnamkriget i tilläggsdelen för Na-linjen, att det var ett slag i ansiktet på
historiskt och politiskt intresserade elever. Redan 1968 hade Arne Semb kritiserat boken för att framställa Kalla kriget som ett resultat av kommunistiska
expansionssträvanden. Siv Clarin menade också att boken var vinklad till USA:s
fördel. Blocken kallades för ”det sovjetinfluerade ost” och ”det demokratiska
väst”, västzonerna ”tilläts” bilda Västtyskland medan sovjetzonen
”omvandlades” till Östtyskland. Författarna talade konsekvent om kommunistisk expansion och västerländskt försvar. Sovjets interventioner i Östeuropa
skildrades, men inte USA:s invasionsförsök på Cuba 1961 och i Dominikanska
republiken 1965. Clarin avstyrkte bokens uppförande på läroboksförteckningen, då den inte uppfyllde kraven på objektivitet och aktualitet. Esselte förlag svarade att boken skulle dras in, varför det inte var nödvändigt att bemöta
kritiken.83
Clarin menade däremot att avsnittet om stormaktspolitiken efter 1945 i Historia i centrum och periferi 3 trots ett västligt perspektiv strävade efter objektivitet
och balans. Sovjets politik i slutet av 1940-talet sågs som en strävan efter att
behärska Europa, medan Marshallplanen och Trumandoktrinen sågs som defensiva drag, och Nordkoreas roll som angripare i Koreakriget ifrågasattes aldrig. Å
andra sidan hade hon aldrig sett en så positiv skildring av ryska revolutionen,
kapitlet var skrivet ur marxistiskt perspektiv. Stalin skildras med förståelse, de
problem han ställdes inför och hans lösningar skildrades i en positiv anda. Den
tredelade marxistiska, socialdemokratiska och konservativa skildringen av Sverige
efter 1945 betecknade Clarin som ett lyckokast. De subjektiva dragen i kapitlet
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om världsekonomin efter 1945 var snarast en fördel då de kunde ge upphov till
intressanta diskussioner.84
Bengt Ohlsson ville se mer om indianernas livsvillkor i Bäcklin med fleras
Historia för gymnasiet Åk 2. Han undrade också varför författarna endast valt en
så utpräglat negativ vittnesbörd om människan Marx. Även kritiska röster om
Cuba borde få komma till tals, och man borde nämna USA:s stöd till odemokratiska antikommunistiska regimer.85
Lägnert med flera sade 1968 i Lärobok i Samhällskunskap Åk2 att den materiella historieuppfattningen var allmänt godtagen, vilket granskaren Karl Gustaf
Landgren betvivlade. Dessutom vände han sig emot uppgiften att Sovjets nationalinkomst bara var ¼ av USA:s, enligt Silverstolpe 1964 uppgick den i själva
verket till över hälften. Lägnert försvarade sig med att Silverstolpes bok utkom
efter att läroboken skrivits.86
Albinssons lärobok för motsvarande klass granskades av Ingvar Andersson, som
kallade bokens kritiska skildring av planekonomin för summarisk och onyanserad.
Dessutom hade många av Anderssons elever framhållit att USA:s rikedom kommit genom ekonomisk dominans i Latinamerika, vilket saknades i boken. Han
vände sig också mot att Albinsson kallade Kinas kommunistparti för organiserande, propagerande och spionerande. ”En lärobok bör genom sträng objektivitet
söka minska de ungas hat och fördomar mot oliktänkande, istället för att befordra
dem”, menade Andersson som avstyrkte lärobokens uppförande på förteckningen.
Förlaget svarade med att låta en motgranskare, universitetslektorn i nationalekonomi Walter Stervander, granska Anderssons utlåtande. Stervander, vars utlåtande också undertecknades av professor Ragnar Bentzel, påpekade att det inte
heller stod någonting i boken om Sovjets ekonomiska dominans över Östeuropa.
Dessutom trodde han inte att Anderssons elever var kompetenta att bedöma
USA:s dominans i Latinamerika. Det var Andersson och inte läroboksförfattaren
som fallit offer för värderingarnas makt över tanken, avslutade Stervander.87
Håkan Sandin kritiserades 1971 Nordström, Johnsson och Norborgs Geografi 1 för att arbetsområdet ”USA” var för omfattande och saknade uppgifter
om jordförstöringen. Meningen ”Amerika har dock i många fall när hungersnöd hotat någonstans i världen skänkt bort stora mängder av sitt överflöd” stred
mot objektivitetskravet. Detsamma gällde avsnittet ”Livet i kolchosen”, där det
berättades om hur nästan alla ägnade sig åt studieverksamhet på kvällarna.88
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SO-böckerna Vi och vår värld 3A och 3D fick beröm av Nils Otto Bengtsson
för att Vietnam samt de svartas och indianernas problem i USA behandlades
ingående.89
Ibland lyser granskarnas personliga politiska övertygelser igenom, men de
efterfrågar ändå en balanserad bild av de bägge stormakterna. Främst vänder sig
granskarna mot de läroböcker som inte behandlar aktuella stridsfrågor tillräckligt ingående. De anmärker också betydligt oftare på utsagor som de anser vara
alltför okritiska än på motsatsen. Idealet verkar ha varit att kritisera bägge supermakterna hårt.
Ofta var det avgörande vem som råkade få till uppgift att granska läroboken.
Borg och Nordells historielärobok för de tekniska och ekonomiska linjerna
granskades 1973 av Bengt Ohlsson, som gjorde en kvantitativ och ovanligt
grundlig undersökning. Hans slutsats var att proportionerna mellan material
som berörde väst, öst och ”däremellan” var 2-4-3. Eftersom det mesta av västs
andel upptogs av USA, ansåg Ohlsson att boken gav för lite utrymme åt Europa
och Norden. Esselte Studium svarade att granskningen var detaljerad, grundlig
och nyanserad. På grund av Läroboksnämndens ”…föga standardiserade
granskningsinstrument kommer läromedel som har turen bli föremål för en
verkligt djup granskning att hamna i ett ofördelaktigt läge i förhållande till objekt som utsatts för en mer översiktlig bedömning”. Därför efterlyste man ökad
standardisering.90
Kapitlet om demokrati och diktatur i Forsströms samhällskunskap för gymnasiet kritiserades 1971 av Jörgen Westerståhl. I boken gavs först olika tolkningar av begreppet demokrati, men senare kallade författaren själv Sverige för
demokrati och Sovjet för diktatur. Kommunistiska staters massmedia skildras i
regimens termer, medan fascistiska staters skildras ur en kritisk iakttagares perspektiv, menade Westerståhl. Också följande upplaga kritiserades 1973 av PerErik Back på grund av sin ”missförstådda relativism”. Back menar att författaren blandade ihop försöket att tolka begreppen ur ett svenskt perspektiv med
försöket att reda ut den terminologiska förvirringen. Framställningen av liberaldemokratiska stater avbröts så snart författaren erinrade sig att något begrepp
hade en annan betydelse inom marxismen. Tyvärr är detta inte ovanligt, skrev
Back, utan tycks tvärtom sanktionerat av 60-talets besynnerliga pedagogiskdemokratiska filosofi beträffande undervisning om känsliga samhällsfrågor.
Bengt Malmberg menade att boken var alltför bunden av det konventionella
demokratibegreppet, medan den demokratiska centralismens princip kommit
bort. Detta anslöt sig enligt Malmberg till läroplanen och det allmänna synsättet i Sverige, men gav ingen bild av debatten i statsvetenskapliga kretsar.91
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Hur man objektivt skulle skildra demokrati och diktatur verkar ha varit en
svår stötesten. Skulle man använda den västerländska definitionen eller förhålla
sig mer relativistiskt till begreppen? Granskaren Guy Arvidsson avsade sig sitt
granskningsuppdrag då han blivit övertygad om att läroplanen var så misslyckad
att den omöjliggjorde bra läroböcker i samhällskunskap. Professor Sven Godlund tackade på förhand nej till uppdraget som granskare. Han hade viktigare
saker att bestyra och ansåg liksom sina kolleger att hela ämnet samhällskunskap
var diskutabelt.
Ibland framförde privatpersoner klagomål till nämnden. Peter Lilliebjörn,
bosatt på Sturegatan i Stockholm, skrev 1973 att samhällskunskapsläroboken
för årskurs 9 i SOL-serien till hans förvåning och avsky behandlade Vietnamkriget subjektivt. Boken lät enligt honom som ett utdrag ur en FNL-bulletin, då
den sade att Nordvietnam skickat trupper till Sydvietnams hjälp. Kallas det
hjälp att beskjuta civila byar, undrade Lilliebjörn. Man behöver inte vara högervriden för att få hjärtslag när man läser att Nordregeringens åtgärder haft kraftigt stöd av befolkningen. Ni håller nog med om det vansinniga i detta omdöme
om en stark militärdiktatur, fortsatte han. Lilliebjörn räknade upp diverse
förbrytelser från Nordvietnams och FNL:s sida som inte nämns i boken, och
sade sig lita på läroboksnämndens förmåga att ta itu med skandalen.92
Jag har inte funnit några dokument som visar att främmande stater försökt
påverka de svenska läroböckerna. Däremot har Inga Löwdin meddelat att personer från Polens ambassad på 1970-talet uppsökt Skolöverstyrelsen för att
framföra synpunkter på hur deras land borde framställas. Löwdin, som vid tillfället arbetade vid Skolöverstyrelsen, erinrade sig att man meddelat polackerna
att författarna skriver som de vill i Sverige.93

3.2.3 Skolstyrelsens granskning i Finland
Flera organisationer och individer framförde synpunkter på läroböcker till skolstyrelsen. Den 11 mars 1962 arrangerades Kvinnornas landskommunala fredsfest. I samband med detta höll ”Naiset elämän puolesta” (”Kvinnor för livet”)
ett möte där det framkom att många lärare stödda av godkända läroböcker
bedrev en ohämmad hatkampanj mot Sovjetunionen. Läroböckerna är ju flera
årtionden gamla, skrivna då myndigheterna var fientliga mot världens första
arbetarstat, skrev Anna Suosalo och Vuokka Myllymäki. Fred och vänskap
mellan folken har alltid varit kvinnornas och mammornas målsättning. Vi kräver att våra barn får veta sanningen, det är den bästa grunden för att bevara
världsfreden. Hjältesagornas tid är förbi eftersom de leder vårt folk i fördärvet,
avslutade de.94
92 SLN FII 105 Lilliebjörn
93 Muntlig uppgift av Inga Löwdin 3.10.2002
94 KH 2472/050 1962, Suosalo & Myllymäki 11.3.1962
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Samfundet Finland-Sovjetunionen tillsatte 1970 en arbetsgrupp för att undersöka Sovjetbilden i historie- och geografiläroböcker. Den 15 februari föreslog gruppen i en rapport åtgärder för att Sovjetbilden skulle bli så korrekt som
möjligt. Man ville ha seminarier för lärare, läroboksförfattare och myndighetspersoner, samt kontinuerliga sammankomster med förlagen. Man föreslog att
material om Sovjetunionen skulle granskas av Samfundet, Sovjetinstitutet och
den sovjetiska nyhetsbyrån Novosti. Dessutom ville de via forskning och testverksamhet se hur eleverna tog till sig läromedlen. Detta för att ta reda på hur
man skulle skriva för att ge eleverna en korrekt bild, och hur man kunde eliminera möjligheten att lärarens attityd påverkade undervisningen.95
I mars 1973 föreslog Finlands kommunistiska partis lokalorganisation i Kymenlaakso att skolstyrelsen skulle införskaffa boken ”Sovjetunionen”, som utgetts
av Samfundet Finland-Sovjetunionen till VSB-paktens 25-årsjubiléum. De
menade att den var en billig och genom sin faktarikedom praktisk källa till information om Sovjet.96
1975 krävde Sirppa Haikonen att Maailma ennen ja nyt II (Världen förr och
nu) granskades på nytt och korrigerades. Hon tyckte att övergreppen mot indianerna och förtrycket av de svarta i Amerika inte kom fram i boken. Reino
Riikonen, som skrivit den aktuella delen av boken, svarade att detta tydligt kom
fram i del I av boken, men var ändå beredda att göra en del ändringar. De skulle
i nästa upplaga skriva att slutet på slaveriet bara ändrade rasförtryckets karaktär,
och de skulle ändra påståendet att de Nordamerika vid de vitas ankomst var
”öde” till att det var ”glesbefolkat”. Haikonen hade med National Geographic
Society som källa hävdat att det var ”tättbefolkat från kust till kust”, men så
långt ville inte Riikonen sträcka sig.97 I detta fall lyckades alltså försöket till
påverkan delvis.
I mars 1977 skrev Olli Pekka Muhonen till skolstyrelsen angående geografiläroboken Meidän maailma 6 (Vår värld). Han menade att man i boken borde
nämna att de uppgifter man gav om analfabetismen i Kina var den kinesiska
regeringens egen bild av sina framsteg. Personligen tycker jag inte att boken
uppfyller de krav som man kan ställa på ett neutralt lands lärobok, menade
Muhonen.98
Aarne Purola reagerade 1979 på vad han läst om Vinterkriget i den sovjetiska
läroboken Isstorija SSSR kratkij kurs (Kort kurs i Sovjetunionens historia) från
1946. Finländska fascister sades ha hotat Leningrad, och drömt om att
annektera den och andra områden. Röda armén krossade emellertid finnarnas
oåtkomliga fästningar och flyttade gränsen.99 Uppenbarligen ansåg Purola att
95 KH 422/050-099 1972 SNS 4.4.1972
96 KH 3050/050 1973, SKP Kyminlaakson piirijärjestö, inkommet 16.03.1973
97 KH 3763/051 Haikonen 12.3.1975, Riikonen 20.4.1975
98 KH 4505/050 1977, Muhonen 30.3.1977
99 KH 1148/040 Purola 11.1.1979
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vänskapen skulle vara ömsesidig. Boken var vid tidpunkten 33 år gammal, men
1946 hade redan allt negativt om Sovjetunionen rensats ur finländska böcker.
Fram till och med första hälften av 1970-talet kom de insända önskemålen
från olika organisationer som ville se mer sovjetvänliga läroböcker. Från och
med 1975 härstammar istället de inkomna synpunkterna från privatpersoner
som efterfrågade en mer kritisk hållning till supermakterna.
Lektor Pentti Salerva granskade 1965 Perälä och Kiuasmaas historielärobok för
mellanskolan. Han ansåg att ryska revolutionen borde framställas betydligt grundligare, och att det inte bara var vintern utan också ryssarna som bidrog till tyskarnas
reträtt på östfronten i andra världskriget. Han ville också införa kapitel som ”Rika
och fattiga amerikaner”, ”Rika och fattiga folk” och ”Fredlig samexistens”.100
Pertti Virtanen menade att det nästan stod för mycket om USA men bristfälligt lite om nationalkaraktärer i Tapana och Savirantas geografilärobok. De
utnyttjade inte heller möjligheten att jämföra USA och Sovjet. Författarna
svarade att det var upp till lärarna att jämföra, och att de inte ens tänkte kommentera önskemålet om mer nationalkaraktärer.101
Kai R. Lehtonen och Veikko Huttunen var huvudförfattare till en serie läroböcker i historia och samhällskunskap för grundskolan, som också översattes till
svenska. Kapitlen om ryska revolutionen och Sovjetunionens uppkomst hade
granskats av A.T. Kinkulkin, medlem av den Sovjetiska vetenskapsakademin och
ordförande vid det Finländsk-sovjetiska läroboksseminariet i Helsingfors 1973.
Biträdande professor Jorma Tiainen granskade 1977 andra upplagan av historieläroboken för åttan. Han menade att objektivitet var svår att mäta, och tog de
omfångsrika och detaljrika kapitlen om Ryska revolutionen ur sjuans bok som
exempel. Kapitlen om Vinterkriget och Fortsättningskriget i åttans bok hör till de
objektivitetsmässigt bästa, skrev han. Däremot var det en onödig försköning att
stryka Solzjenitsyn, han hade varit ett bra exempel på yttrande och åsiktsfriheten i
Sovjet.102
Marjatta Hietala som granskade sjuans bok påpekade att kollektiviseringen
inte började direkt efter revolutionen. Hon ansåg också att utvecklingen under
Finlands första årtionde blev oklar, då den sågs ur marxistisk synvinkel. Professor Seppo Rytkönen tyckte istället att författarna odlade ett idealistsikt förklaringssätt, till exempel behandlades inte det amerikanska inbördeskrigets ekonomiska och samhälleliga orsaker tillräckligt. Rytkönen ville också ha in mer om
den samhälleliga och ekonomiska bakgrunden till ryska revolutionen, nu var
skildringen ”krönikemässig”. Man borde också starkare betona skillnaden mot
det kapitalistiska produktionssystemet. Granskare Ståhlberg tyckte att kapitlet
om Sovjet var för långt och att det stod för mycket om socialismen i boken,
men för lite om Norden och Finlands självständighetsrörelse. Förlaget svarade
100 KH 9173/051 1964, Salerva 5.4.1965
101 KH 111/051 1964, Virtanen 14.2.1964, Saviranta & Tapana 21.8.1964
102 Lehtonen & Huttunen 1973, Inledningen, KH 11264/052 1976, Tiainen 13.1.1977
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Rytkönen att man inte gärna kunde ta in mer om den ekonomiska och
samhälleliga bakgrunden till revolutionen, eftersom en stor enkät visade att
kapitlet redan var för långt och tungt. Till Ståhlberg, som ville ha en förkortning, svarade man att texten var granskad och korrigerad på ett läroboksseminarium, varför det inte kunde vara något fel på sakinnehållet.103
Cristina Stolpe granskade läroboken för åttan när den skulle utges på
svenska. Hon ansåg att man kunde göra tillägg till USA:s rymdprogram, eftersom Sovjets dominerade i boken. När sjuans bok skulle översättas till svenska
råkade kapitlen om revolutionen och Sovjet igen ut för kritik. Stolpe menade
att kapitlet om Lenin trots dennes världshistoriska betydelse var överdimensionerat. I sjuan behöver man ge de allmänna utvecklingslinjerna, inte en studie i
Marx och Lenins seger. Hon ville absolut stryka flera uppgifter. Bland annat
borde man ta bort påståendet att stater som frigjort sig från Ryssland övergick
till högerdiktatur, eller alternativt ge exempel. Skildringen av 1800-talet var
enligt Stolpe rätt nyanserad även om den hade vänstertendens. Hon menade
emellertid att man inte kan vara objektiv, och att varje lärare speciellt vad gäller
1900-talet fick ge sin egen tolkning. Förlaget svarade att boken var en översättning och att man inte kunde göra större ändringar. Vissa strykningsförslag,
som till exempel stycket om den sovjetiska kommunismen, kunde inte accepteras eftersom styckena av allt att döma införts speciellt. För övrigt höll man med
om att det var svårt för historieskrivare att vara objektiva och att varje lärare fick
ge sin tolkning.104
Ett stort antal finländska granskare kritiserade alltså kapitlen ifråga utifrån
såväl borgerlig som marxistisk synvinkel, men tydligen vägde den sovjetiska
granskningen så tungt att förlaget ändå inte ville göra några ändringar.
Jorma Sipilä, som granskade Lehtonen och Huttunens samhällskunskapslärobok, konstaterade att deras lösning verkade vara att endast objektivt framlägga pålitliga fakta. Kanske det är enda sättet att i dagens informations-krig få
till stånd godkända läroböcker i samhällskunskap, konstaterade han, men det
sker på bekostnad av teoretisk förklaring och problemcentrerad granskning.105
Matti J. Castrén och Reino Riikonens Historia ja me var en konkurrerande
serie, som också den kom i svensk översättning. Lärare Riisanen ansåg liksom
Heimo Pohjalainen att Historia ja me 7 var objektiv. Lektor Pekka Janhonen
som granskade Historia ja me 8 ansåg att objektivitet var svår att bedöma, då det
fanns olika värderingar i samhället. Lektor Sirkka Liisa Tarjamo menade
däremot att boken gav en iögonfallande positiv bild av Sovjet. Hon ville till
exempel ha med den långsamma levnadsstandardsökningen. Bilden av USA var
anmärkningsvärt mycket mer negativ, Vietnamkrigets fasor och rasproblemen
103 KH 14211, 15446/052 1977, Hietala 18.11.1977, Rytkönen 18.11.1977, Ståhlberg, WSOY
5.1.1978
104 KH 1893/052 1977, Stolpe 12.3.1978, KH 462/050 1977, Stolpe, WSOY 5.4.1977
105 KH 4192/054 1976, Sipilä 29.4.1976
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lyftes fram medan ockupationen av Tjeckoslovakien bara gavs några rader.
Granskare Markkanen menade däremot att det var för lite med bara en halv
sida om fattigdomen och brottsligheten i USA, och överhuvudtaget ville Markkanen se mer om både USA och Sovjet. Iiri Ranta svarade på Castrén och
Riikonens vägnar att det framgick vilka problem som Stalins envälde och
världskriget ledde till i Sovjet. Det framgick även att det trots det kraftiga uppbyggnadsarbetet fanns mycket kvar att göra innan levnadsstandarden var på
västlig nivå. Däremot bestred Ranta att levnadsstandardsökningen varit långsam; man måste ta den låga utgångspunkten i beaktande. Tjeckoslovakien kan
heller inte med tanke på varaktigheten och antalet offer jämföras med Vietnam,
skrev Ranta.106
När Historia ja me skulle komma ut i svensk upplaga fick översättningen stor
kritik av Christina Stolpe. ”Terrorbalans” blev exempelvis ”skräckens jämvikt”,
direktöversatt från finskans ”kauhun tasapaino”. Hon tyckte dessutom att de
sista 30 åren behandlades rätt tendentiöst. Om vi skall undervisa om alla små
diktatorer med 150 000 dödade får vi inte heller glömma Stalins terror med
dess 15 miljoner offer, menade Stolpe. Årskurs 7 slutade med NEP och årskurs
8 började med Chrustjev. Dessutom saknades uppgifter om den svenska hjälpen
under Vinterkriget, något som vi finlandssvenskar nog måste komma ihåg,
skrev Stolpe. Hon ondgjorde sig dessutom över ett propagandatal av Allende
och ett citat av Jan Myrdal om Kina. AB Svenska läromedel svarade att de i en
bildtext skulle lägga till ”Så småningom avslöjades dock Stalintidens terror i all
sin grymhet”, och de skulle införa ett foto av krigsbarn påväg till Sverige. Däremot kunde man inte förstå att Myrdals citat var en subjektivt åsikt, det var en
god konkretion av kulturrevolutionens utbildningspolitiska mål och kunde
dessutom användas som en parallell till de aktuella finländska utbildningspolitiska strävandena att jämställa akademisk utbildning och yrkesutbildning.107
Maailma ennen ja nyt var från sin tillkomst i slutet av1960-talet under ett årtionde dominerande som historielärobok för gymnasiet, också den kom i svensk
översättning. Pentti Takala som 1976 granskade en nyupplaga av Maailma ennen ja nyt II konstaterade att författarna i stor utsträckning gjort de korrigeringar som de sovjetiska experterna önskat.108
Granskare Kulju menade 1978 att Jorma Lempinen borde nämna i Historian
linjoja 3 att Nestorskrönikan inte sågs som bokstavlig sanning i Sovjetunionen,
tvärtom ansågs det kränkande att varjager skulle ha grundat Ryssland. Författaren
svarade att eftersom Rysslands födelse behandlades utförligare i Historian linjoja 1 så
kunde han unna Kulju en arbetsseger genom att stryka meningen. Kulju framhöll
också att även om finländska forskare var eniga om Molotov-Ribbentroppaktens
106 KH 16201-16202/052 1977, Riissanen 27.1.1978, Pohjalainen 30.03.1977, Janhonen
26.1.1977, Tarjamo 18.2.1977, Markkanen 31.1.1977, Ranta
107 KH 1755/052 1977, Stolpe 23.1.1978, AB Svenska Läromedel 2.3.1978
108 KH 24/051 1976, Takala 17.2.1976
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tilläggsprotokolls existens, så bestreds den av sovjetiska forskare. Dessutom anser de
inte att Sovjet anföll Polen 1939, utan att man närmast ville trygga säkerheten för
östra Polens befolkning. Enligt sovjetisk forskning var också Molotovs uttalande att
Finlands angelägenheter skulle ordnas efter baltisk modell en förfalskning. Kulju
framhöll att han inte menade att uppgifterna var fel, men att man fick den mest
fruktbara helhetsbilden om bägge parters synpunkter framträdde. Författaren Lempinen frågade vad det egentligen spelade för roll att sovjetiska forskare bestred
tilläggsdokumentets existens. Var tyska utrikesdepartementets arkiv förfalskat? Och
angående Molotovcitatet, var hela utrikesministeriets arkiv förfalskat? Borde man
inte också ge den tyska versionen av ockupationen av Sudetområdet, om man konsekvent följde Kuljus resonemang om Polen?109
Geografiläroboken Naapurimaat för årskurs 4 granskades av Seija Lähde-mäki.
”Man påstår flera gånger att sakuppgifterna är granskade (godkända) i Sovjetunionen”, skriver hon. Lähdemäki menar att man borde ha granskat mer än sakuppgifterna, då språket var dåligt. Professorn i geografi från Uleåborg Uuno Varjo
skrev att författarna valt att balansera kapitlen om Norden och Sovjet. Samma
balans borde man ha eftersträvat i stilmässiga enskildheter, menade han. Det är
inte en läroboks uppgift att propagera, utan att ge en objektiv bild av både västliga
och östliga grannar. Behandlingen av Sovjetunionen innehåller onödiga överord
och betoningar, de är subjektiva och överensstämmer inte med verkligheten. Åtminstone använder sig inte geografer av sådant, tillade Varjo.110
Lasse J. Solanterä menade att Kosonen och Paarlahti gav en alltför rosig bild
av New York i Peruskoulun maantieto 7. Enligt information som nått till Finland är staden konkursfärdig, det är omöjligt att andas och man rånas och mördas mitt på dagen. I Bronx påminner spåren efter mordbränderna om de tyska
städerna under andra världskriget, och människor försöker flytta bort därifrån.
Solanterä menade att Kosonen och Paarlahti öppet underblåste elevernas redan
tidigare kritiklösa beundran för USA.111

3.2.4 Lärobokssamarbetet med Sovjetunionen
Finland hade under andra halvan av 1970-talet ett lärobokssamarbete med
Östtyskland, Polen och Ungern, där man granskade varandras historie- och
geografiläroböcker, i fallet Ungern också litteratur. I Peruskoulun historia 4 stod
det till exempel att Polens gränser flyttats efter andra världskriget, medan man
från polsk sida framhöll att man fått tillbaka sina historiska gränser.112

109 OPH 13114/043 1978, Kulja 1.12.1978 s7f, Lempinen 11.2.1979
110 KH 3349/052 1975, Lähdemäki 23.04.76, Varjo 23.3.1976
111 OPH 153/043 1979 Solanterä 24.2.1979
112 KH 956/050 1976 (DDR), 4545/050, Utrikesministeriet 23.3 1977 s12 (Polens gränser),
1143/050 1977 (Ungern)
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Samarbetet med Sovjetunionen började dock tidigare och var mer omfattande.
27 september till 4 oktober 1973 hölls det första Finländsk-sovjetiska läroboksseminariet i Helsingfors. De sovjetiska delegaterna träffade undervisningsminister
Ulf Sundqvist och besökte vissa folkskolor och läroverk. Seminariets officiella målsättning var att förbättra bilden av Sovjet i finländska läroböcker och vice versa, att
diskutera samarbete mellan historiska och geografiska undervisningstidskrifter i de
bägge länderna samt att diskutera fortsatt samarbete i framtiden. De sovjetiska
deltagarna framlade allmänna synpunkter på finländska historieläroböcker som
berörde tiden fram till 1937, och gick in i detalj på Lehtonen och Huttunens lärobok för sjuan, Oiva Louhisolas Historian maailma 7 och Meidän maailma 5,
Veikko Okkos Maantieto 3b samt Virtanen och Niemeläs Naapurimaat. Finländarna ställde sig positiva till alla de förslag som de sovjetiska delegaterna lade fram,
heter det i rapporten från seminariet. Från finländsk sida lade man fram sakliga
anmärkningar och önskade mer om Finlands självständighet, händelserna 1917 och
kulturutvecklingen på 1800-talet.113
Vid det fjärde seminariet i december 1975 granskades Sarva och Niemis
Historian oppikirja lukioluokkia varten samt Vierros, Paasivirta och Riikonens
Maailma ennen ja nyt II. De sovjetiska delegaterna tyckte att det var fel av Sarva
och Niemi att placera en bild av Stalin bredvid Hitler och Mussolini, även om
det under Stalins tid skedde brott mot statens normer som måste fördömas. De
hävdade att Trotskijs betydelse vid organisationen av Röda armén överdrevs i
Maailma ennen ja nyt II. Dessutom menade de att det aldrig funnits något
hemligt och tysk-sovjetiskt tilläggsprotokoll om intressezoner, men denna fråga
beslöt man lämna till vetenskapsmän för avgörande. Från finländsk sida framförde man bara anmärkningar som gällde Birger jarls korståg. Niemelä och
Virtanens geografilärobok Yleismaantiede jämförde Sovjetunionen med Kina,
men den sovjetiska delegationen meddelade att man föredrog att jämföras med
USA.114
Skolstyrelsen skickade efter seminariet en skrivelse till Institutionen för politisk historia vid Helsingfors Universitet. Man frågade om de sovjetiska delegaternas påstående om Molotov-Ribbentroppaktens tilläggsdokument stämde,
samt på vilka grunder man i annat fall skulle framföra sin avvikande uppfattning. Professor Keijo Korhonen beställde kopior från Tyskland av originaldokumenten. De anses i väst trots sovjetiska invändningar vara en pålitlig källa,
meddelade Korhonen. Man kan inte på vetenskapliga premisser ändra på den
uppfattningen, utan att den falsifierats av allmänt erkända bevis. Utan att ta
ställning till hur saken skall behandlas i läroböckerna, konstaterar institutionen
att man knappast kan stryka saken från läroböckerna utan att rubba förtroendet
113 Suomalais-Neuvostoliittolainen oppikirjaseminaari Helsingissä 27.9-4.10 1973 s2-5 &

Bilagan över läroböcker.
114 Suomalais-Neuvostoliittolainen opetusalan edustajien neljäs seminaari Helsingissä 8-

16.12.1975, s98ff, 104
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för sanningsenligheten hos de myndigheter som handhar läromedel, menade
Korhonen.115

3.2.5 Pirkkala-duplikatet
Det så kallade Pirkkala-duplikatet, som användes på försök läsåret 1974-75 i två
grundskolor i Pirkkala kommun utanför Tammerfors, kom att bli riksbekant då
det väckte medias intresse. Omständigheterna kring dess tillkomst hittas i
Justitiekanslersämbetets utredning, som tillkom efter att projektet anmälts för
att med stöd av allmänna medel försöka sprida uppfattningar som strävade till
att störta det rådande samhällssystemet. Duplikatet, som var avsett som läromedel för historieundervisningen i årskurs 5, var en del av ett pedagogiskt forskningsprojekt i kommunen som var anknutet till Pedagogiska institutionen vid
Tammerfors universitet. Duplikatet hade skrivits av Antti Penttilä enligt riktlinjer från forskningsgruppen, som emellertid inte närmare blandade sig i hans
jobb. De kunde nämligen inte få något konsultarvode för ändamålet innan
ansökan om detta var beviljad. Penttilä skrev färdigt några sidor åt gången, de
första 17 granskades av forskningsgruppen strax innan skolstarten hösten 1974.
Olika avsnitt skickades till skolorna i omgångar. De första sidorna togs entusiastiskt emot, men enligt lärarna började elevernas ursprungligen höga motivation tryta när man kom fram till feodalismen, och man avbröt försöket vid
inbördeskriget i Finland. De kontroversiella sista sidorna (69-95) blev färdiga
sist, och av någon anledning skickade Skolstyrelsen aldrig dem till utlåtande
från granskarna. Vissa berörda personer på Skolstyrelsen bekantade sig med
materialet först efter att det dykt upp i tidningarna. Docent Antero Heikkinen
hade dock hela duplikatet, och han var negativ till att det skulle användas som
läromedel på grund av dess talrika felaktigheter och inkonsekvenser.116
Den 4 april framförde 26 riksdagsmän en fråga till talmannen om regeringen
var medveten om att det i hemlighet och utan föräldrarnas vetskap bedrevs
ensidig politisk agitation på historielektionerna i landets skolor. Svaret blev att
skolstyrelsen inte ansvarade för enskildheter i duplikatet, och att material för
allmänt bruk alltid gick igenom kontroll. I fortsättningen skulle emellertid
duplikat som motsvarade läroböcker gå igenom godkännandeproceduren, för
att säkerställa att vetenskapliga och samhälleliga synpunkter garanterat slog igenom i materialet.117
Tidningen Aamulehti rapporterade från samlingspartiets områdesmöte i
Pirkkala, där riksdagsman Kullervo Rainio förklarade bakgrunden till riksdagsförfrågan, som han tagit initiativ till. Han menade att duplikatet bara syftade till att sprida klasshat. En pappa började enligt Aamulehti ana oråd när
115 KH 1305/050 1976, Korhonen 21.4.1976
116 OPH, Pirkkalan YOK-projekti, Oikeuskanslerivirasto s74-80, 94
117 OPH, Pirkkalan YOK-projekti, Oikeuskanslerivirasto s94-97
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hans barn berättade att de fått besök i skolan av ”sådana där sicilianska rymlingar”, det vill säga chilenska flyktingar.118
I duplikatet nämns släkterna Rockefeller och Virkkunen som exempel på
storföretagens makt över politiken. För tillfället har Rockefellers placerat sin
man Nelson Rockefeller som vicepresident i USA, skrev Penttilä. I Finland har
släkten Virkkunen en ledande ställning i många storföretag och i banken KOP,
och för några år sedan var släktens huvudman Matti Virkkunen presidentkandidat. Han förlorade emellertid stort mot vår nuvarande president Urho
Kekkonen, konstaterade Penttilä.119 Revolutionären Penttilä beskrev alltså
centerpartisten Kekkonen som ett bålverk mot storkapitalet. Kekkonen var ju
det sovjetiska ledarskapets vän, varför den Moskvatrogna vänstern inte gärna
kunde kritisera honom.
Penttilä menade också att USA tjänade på de europeiska ländernas skuldsättning under första världskriget; med Lenins ord var det blodspår på varje
dollar. Den socialistiska revolutionen i Ryssland handlade om att arbetare och
bönder tog makten från borgarna. De borgerliga staterna intervenerade för att
inte revolutionen skulle sprida sig till deras egna arbetare. Han nämner inga
grymheter från någondera sidan i kriget. I Sovjet äger samhället alla produktionsmedel, och arbetarna äger produkterna de framställer, skrev Penttilä.
Storföretagen bestämmer inte längre över det dagliga livet, utan folket beslutar
vad man skall producera. Detta kallas planekonomi. Arbetslöshet och lågkonjunktur är okänt. Alla förses med mat, bostäder och kläder. Skolgång och läkarvård är gratis. Alla människor är jämlika, inkomstskillnaderna är små då ingen
kan bli rik på någon annans arbete. Penttilä berättade också en hjältehistoria om
gruvarbetare som jobbade dag och natt i regn och kyla.120
Skildringen av inbördeskriget i Finland är blodig, särskilt lyfts de rödas lidande i fånglägren fram. Den gamla frontlinjen mellan fabriksägare och arbetare bestod fastän arbetarna besegrats, skrev Penttilä. I kapitlet ”Den finländska
fascismen” sägs att fascismen är ett mycket våldsamt diktatursystem som
framför allt slår ner på arbetarklassen och är fientligt mot Sovjetunionen. De
allra rikaste fabriksägarna och storborgarna stöder fascismen. Finlands ledare
hade nära vänskapsband till Tysklands ledning, eftersom Tyskland också var en
fascistisk stat. Relationerna till Sovjet var däremot fyllda med misstro och hat.
De ansträngda relationerna ledde till ett kort krig, det så kallade Vinterkriget.
Fastän Finland förlorade kriget började man genast planera för ett nytt och anföll 1941 tillsammans med Tyskland. Men Sovjet besegrade både Tyskland och
Finland. Vid fredsslutet tvingades Finlands ledare ändra sin mycket olycksbringande politik, konstaterade Penttilä.121
118 Aamulehti 11.4.1975 s11f I original ”semmoisia Sisilian karkulaisia”
119 Penttilä 1974 s71
120 Ibid s84-87
121 Penttilä 1974 s91f

82

I ett brev från Skolstyrelsen till Undervisningsministeriet framfördes att
projektet antagligen hade avbrutits redan tidigare om läroplan och läromedel i
tid granskats av sakkunniga.122 Att boken levererades i omgångar bidrog säkert
till att den så länge kunde accepteras i skolarbetet. Visserligen hade Penttilä ett
konsekvent klasskampsperspektiv ända från början, bland annat gick han hårt åt
den härskande klassen i det forntida Egypten.123 Men detta var knappast lika
kontroversiellt som Finlands, Sovjets och Tysklands relationer under 1900-talet,
och projektet avbröts också så fort man i och med inbördeskriget i Finland kom
in på detta område.
Penttiläs Pirkkala-duplikat parodierades 1976 i Tauno Bergholm och Veikko
Siléns Prinkkalan moniste (Mycket fritt översatt ”Prilliga duplikatet”).124 Bara titeln
verkar emellertid vara direkt inspirerad av Pirkkala-duplikatet. Boken är snarare en
parodi på undfallenheten i en genomsnittlig finländsk historiebok. Det extrema
Pirkkala-duplikatet erbjöd alla som under en längre tid varit missnöjda med
”finlandiseringen” en utmärkt möjlighet att slå tillbaka. Politiker på högerkanten
som ovannämnde Kullervo Rainio försatt inte chansen.

3.4 Läroboksgranskning efter 1980
3.4.1 Granskningen i Norge 1980-2000
Jämställdhetsgranskningen intog en central plats i den norska läroboksgranskningen. När USA och Sovjet nämns är det oftast i samband med jämställdhetsfrågor. Till exempel ville Sidsel Vogt att Myhrvold i Nasjonalisme, imperialisme og demokrati skulle nämna Lenins engagemang i kvinnofrågor och att
Sovjet fick världens mest moderna äktenskaps- och familjelagstiftning.125
Den 8 mars 1995 hölls en debatt i stortinget om synliggörandet av försvaret i
läroböcker och läroplaner. Bjørg Hope Galtung ville ha in information om
försvaret i läroböckerna. Han menade att målen i läroplanen bara var fina ord,
om läroböckerna inte tog upp temat. Året innan hade Norges førsvarsforening
skrivit till Nasjonalt laeremiddelssenter med en lista önskemål om vad som
borde behandlas. I historieämnet borde man ta upp försvarets roll och betydelse
i norsk historia: a) som väktare av den nationella handlingsfriheten b) genom
sitt bidrag till samhällsutvecklingen (genom undervisning och ledarskap) och c)
genom lärdomarna av att leva som en ockuperad nation. 1998 kom häftet Krigens lærdomer. Har vi glemt det viktigste? från Førsvarets Høgskoleforening, som
122 OPH, Pirkkalan YOK-projekti, Skolstyrelsens brev till Undervisningsministeriet 19.6.1975
123 Penttilä 1974 s16
124 Bergholm & Silén 1976
125 KUD, RVO Saksarkiv 232, Myhrvold
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kunde användas som tillvalsstoff till historie- och samhällskunskapsläroböckerna. Där konstaterades bland annat att motståndsförmågan inte fick reduceras
bara för att man inte såg något omedelbart hot; historien sade att man alltid
måste vara beredd. Norge var fortfarande en utkantsnation i närheten av en
stormakt med betydande militär kapacitet. Man fick inte i vår tid kasta bort de
dyrköpta erfarenheterna från de första efterkrigsåren. I likhet med 1930-talet är
i vår tid hotet litet men osäkerheten stor, konstateras det i häftet.126
Det är uppenbart att försvarsvänliga krafter i Norge bland annat genom att
skrämmas med osäkerheten i Ryssland ville legitimera försvarets position i samhället, vilken efter Kalla krigets slut inte längre var lika självklar som tidigare.
Försvarets nyväckta intresse för utbildningsfrågor måste emellertid också ses
mot bakgrund av att norska myndigheter under 1990-talet i demokratiskt syfte
släppte in representanter för ett stort antal vitt skilda samhällsintressen, däribland försvaret, i arbetet med läroplaner.127

3.4.2 Granskningen av svenska läroböcker 1980-1992
Almqvist & Wiksell drog 1988 tillbaks sin ansökan för Skolans Europabok eftersom granskarnas kritik var så negativ. Granskarna Ulla Holm och Klas Göran
Karlsson reagerade på att förtrycket i Östeuropa inte nämndes någonstans. Den
vanligaste invändningen mot boken var emellertid att miljöproblemen skildrades alltför onyanserat och uppgivet.128 Detta var ett sällsynt exempel på att
granskarnas kritik helt stoppade en lärobok.
I Esselte Studiums lärobok i samhällskunskap för gymnasiet hävdades att man
i Östeuropa ansåg ekonomisk demokrati vara viktigare än politisk. Professor
Jörgen Westerståhl menade att detta var författarnas försök att anpassa verkligheten till sin ideologi, och att man med tanke på löntagarfondsfrågans centrala
roll i debatten inte kunde godkänna läroboken innan stycket var ändrat. Förlaget meddelade att man kunde tänka sig att definiera ekonomisk demokrati mer
utförligt, men de reagerade med skärpa mot att författarna utmålades som
”…politiska propagandister, dessutom för en ytterlighetsinriktning vars värderingar de inte delar”.129
Westerståhls kritik mot läroböckerna kom också annars mest från höger, 1985
ansåg han det anmärkningsvärt att Samhälle för alla i en dikt kunde jämföra
förintelsen med Vietnamkriget och tala om ”USA:s mord på fyra miljoner vietnameser”. Likaså ansåg han det vinklat att visa uteliggare på en bild med texten
”Bostad i New York”.130
126 NLS 94/294 (Införlivas 2005 i Riksarkivet, slutgiltig katalogisering osäker)
127 Muntlig uppgift av May-Brith Ohman Nielsen 23.02.2006, se även s273.
128 SIL E1A:1 1988 Skolans Europabok
129 SILi E3D:3 Westerståhl 84.05.02 s6f, Esselte Studium 84.05.09
130 SILi E3D:4 Samhälle för alla
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Granskaren Bo Tjerneld menade att Vida världen 3 belyste problematiken i
Mellanamerika och USA:s inblandning mycket utförligt. En fullgod balans
skulle kräva att Vietnams invasion av Kambodja och Sovjets invasion av Afghanistan fick samma utrymme i avsnittet om Asien, menade han. Också andra
granskare efterlyste att USA och Sovjet behandlades lika.131
Som regel fick läroböcker som utförligt behandlade den latinamerikanska
problematiken beröm av granskarna, medan övriga uppmanades behandla den
utförligare. Lars Terner motiverade ämnets betydelse bland annat med att det
fanns rätt många latinamerikanska barn i de svenska klassrummen.132
Från mitten av 1980-talet övergick granskarna från att kräva balans till att efterfråga mer kritik av Sovjetunionen. De snabba förändringarna i Östeuropa
gjorde att samhällskunskapsläroböckerna fick ta emot hård kritik. Några av dem
undvek fortfarande enligt kutymen från 1970-talet att skildra Östeuropas länder
som odemokratiska.133
Granskarna ville se mer om de etniska motsättningarna i Sovjet. Thomas
Wennstam menade att Larsson i Samhällsläran måste förklara att Sveriges ställningstaganden gentemot de baltiska staterna inte alltid varit moraliskt riktiga.
Wennstam löste problemet med att orientera sig i de kaotiska förhållandena i det
samtida Östeuropa genom att ta Kristian Gerner till ledstjärna. Man skall akta sig
för att tro att systemet har så mycket till helhetssyn, menade Wennstam. I stället har
Gerner rätt när han talar om ”absurda samhällen som kännetecknas av sin antiideologi och antipolitik, sin antiekonomi och antikultur”. Wennstam uppmanade
Larsson att omarbeta kapitlet om kommunistpartierna i Östeuropa och att ta hjälp
av Gerner för att tolka ett och annat. I sitt utlåtande över Samhälle idag 3 den 10
januari 1991 pekade Wennstam på ”ett klassiskt svenskt dilemma” om USA och
Sovjet. Hur skall vi rimligt kritiskt kunna beskriva ett samhälle som vi känner oss
hemma i, ”och hur mycket kritik vågar vi rikta mot ett oss artfrämmande system
som dock geografiskt ligger oss besvärande nära inpå knutarna”. Tidigare hade vi
nästan anledning att hålla tyst av rädsla för björnen, skrev Wennstam. Han konkluderade emellertid att eleverna måste få veta vad svenskar utifrån ett demokratiskt
förhållningssätt inte kunde acceptera.134

131 SILi E3C:4 Tjerneld 85.04.23 om Vida världen 3, E3D:3 Malmberg 85.02.18 om Världen

vårt samhälle 2NT
132 Ibid Maj Rune 85.11.04 om Följ med genom tiderna(Samhället genom tiderna), L.Å.

Karlsson 84.06.27 om Geografiboken 3, SIL E1A:1 1988 Lars Terner 89.1.24 om Levande
Historia 3
133 SIL E1B:1 1987: Samhällskunskap för vuxna, E1B:1 1989: Utlåtande av prof. Gunnel
Gustafsson 22.3.1990
134 SILi E3D:4 Malmberg 85.12.05 om Politik HSE3, SIL E1A:1 1990 Lindblom om SAMS 3,
Wennstam om Samhällsläran, s9, SIL E1B:1 1990 Wennstam 91.01.10 om Samhälle idag 3
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3.4.3 Granskningen av finländska läroböcker 1980-1991
Samfundet Finland-Sovjetunionen presenterade 1983 broschyren Tutustumme
Neuvostoliittoon - pieni matka suureen maahan (Vi bekantar oss med Sovjetunionen - en liten resa till ett stort land). De bad att skriften skulle få användas i
skolorna, men eftersom man inte ansökte om att den skulle antas som lärobok
eller försöksupplaga behövdes ingen granskning. I broschyren kunde man läsa
att det var tack vare arbetarnas seger i Sovjet som Finland blev självständigt, och
att det var genom det socialistiska samhällssystemet som det var möjligt att
snabbt komma på fötter efter kriget. Det var de hårda erfarenheterna från kriget
som förklarade Sovjets talrika banbrytande initiativ för fredens sak. Dessutom
var priserna låga i Sovjet, till exempel på produkter riktade till barn. Sjukvården
var praktiskt taget gratis. Största delen av broschyren upptogs av kulturliv och
folk i Sovjetunionen, och inte ett negativt ord nämndes.135
Det finns exempel på att granskarna ville dämpa läroboksförfattarnas uttalanden om Sovjetunionen. Tf övergranskaren Anja Viekki hittade i januari
1982 ett antal uttryck i Seppo Hannulas Muttuva maailma H5 och Castrén,
Riikonen och Zetterbergs Ihminen ja aika II:3 som det ”lönade sig att mildra en
aning”. Till exempel menade hon att Solsjenitsyn lyftes fram tämligen kraftfullt
i Ihminen ja aika. Författarna meddelade att de skulle korrigera de punkter som
fått anmärkningar.136
Efter detta pekar emellertid granskningsutlåtandena i motsatt riktning; granskarna vill se en mer kritisk hållning till Sovjet. Docent Ohto Manninen vid Helsingfors Universitet skrev den 11.11.1983 sitt utlåtande om Lukion historia 6 av
Sirkka Ahonen med flera. Enligt Manninen stämde det inte att nästan alla manliga studenter i Finland skulle ha tillhört AKS. Han menade att författarna borde
ha nämnt att Sovjet hindrat Finland och Sverige från att befästa Åland, samt att
Lenins politik vid erkännandet av Finland handlade om ”skilsmässa för återförening”. Den djupaste polemiken handlade om inbördeskriget i Finland. Boken
följer revolutionärernas propaganda från juni 1918, menade Manninen. Författarna svarade att deras rubrik ”Medborgarkriget” var mer objektiv än Manninens
”Frihetskriget”; yttersta vänstern använde sig ju av ”Klasskriget”. De gick med på
vissa ändringar, men de flesta av dem hade inget med Manninens frågor att göra.
Granskarnas uppgift är inte att uttrycka sympatier och antipatier, och vi kan inte
behöva hålla granskarens tolkningar som absolut sanning, menade de.137
Historian linjoja 6 av Jorma Lemppinen mfl granskades av professor Pentti
Virrankoski, som ville se ändringar i mindre Sovjet- och vänstervänlig riktning.
Virrankoski menade att de borgerliga i Finland på 1920-talet historiskt såg att
Ryssland var Ryssland, en i erfarenhetens ljus farlig granne, vilket stärkte deras
135 OPH 1201/043 1983, Tutustumme neuvostoliittoon 1983 s3, 18
136 OPH 14074/043 1981, KH 14768/043 1981
137 OPH 10420/043 1983
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åsikt om Lenins röda. Detta var i själva verket en konsekvent tanke som inte fick
granskas efterklokt. 1925 var inte 1983, skrev Virrankoski. Författarna bemötte
aldrig Virrankoskis kritik i detalj, utan fokuserade istället på att granskaren magister Isojärvi funnit att boken överensstämde med läroplanen. Virrankoski och
den tredje granskaren professor Lappalainen hade enligt författarna granskat
boken som en akademisk framställning och glömt att den skulle hålla sig till
läroplanen.138
Granskaren av Klingenberg och Wallenius Historia för gymnasiet 5 kommenterade 19 mars 1984 att det knappast längre fanns någon sovjethistoriker
som betvivlade existensen av Molotov-Ribbentroppaktens hemliga tilläggsdokument.139 Tilläggsdokumentet hade varit en tvistefråga vid de finländsksovjetiska läroboksseminarierna på 1970-talet, men enligt granskaren hade alltså
de sovjetiska historikerna gett upp försöken att bortförklara dokumentet som en
förfalskning redan 1984, innan glasnost.
Lektor Ritva Urpinen menade att Vuosisadat vaihtuvat 8 kunde ge intrycket
att Fortsättningskriget började med ett finländskt anfall. Man måste klart markera att kriget började med Sovjetunionens anfall, menade hon. Lasse Leppänen
ansåg att det klart borde antydas att Sovjet beskyllde Finland för Mainilaskotten
som ett svepskäl för att anfalla i Vinterkriget. Han tyckte också att uppgifterna
om Sovjets förluster i andra världskriget var överdrivna, och att man kunde få
intrycket att amerikanerna byggt Berlinmuren. En granskare frågade 16
november 1986 varför en geografilärobok undvek att ta upp Tjernobyl.140
1981 satte amerikanen Larry J. Shaw igång en debatt i finska och internationella tidskrifter om den sovjetvänliga tendensen i finländska läroböcker. Shaw
hade undervisat under ett år vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet, och gjorde under tiden en mindre undersökning över framställningen av
USA:s och Sovjetunionens historia i finländska läroböcker. Shaw skrev i tidskriften Kanava att det västliga inflytandet i Finland var tydligt i ämnen som språk,
litteratur och geografi, där Nordamerika fick mer uppmärksamhet än Sovjetunionen. I historia däremot dominerade Sovjet och Ryssland, i synnerhet under
perioden 1800-1917. Huvudskälet var att revolutionen och Lenin behandlades så
utförligt, och Lenin trädde också kraftigt fram i bildmaterialet. Shaw konstaterade
också att endast Lehtonens bok ägnade anmärkningsvärt mer utrymme åt Sovjet
än åt USA, 71% mot 29%, medan genomsnittet för övriga böcker var 57%
respektive 43%. Tiden efter 1917 behandlades mer kvantitativt balanserat, men
man undvek att behandla känsliga frågor i samband med Sovjet medan man
verkade göra precis tvärtom med USA.141
138 OPH 11649/043 1983
139 OPH 260/043 1984
140 OPH 3722/043 1985, 4598/043 1986
141 Times Educational Supplement 22.1.1982, ”Textbook writers accused of Soviet bias”, Shaw
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Läroboksförfattarna Sirkka Ahonen och Matti J. Castrén kritiserade i samma
tidskrift Shaws periodisering och urval. Då undersökningen började år 1800
försvann mycket material om USA:s frihetsideologi och de grymma tsarernas
förtryck. Därtill var Finland en del av Ryssland under perioden, vilket naturligtvis inverkade. Påståendet att böckerna inte alls nämnde Baltikums införlivande med Sovjet höll inte. Detta togs upp i samband med Finlands historia,
vilken Shaw inte undersökt.142
Författarna hade också invändningar av principiell natur, som säger mycket
om vad de lade in i begreppet objektivitet. Att i Sovjet enbart leta efter föreställningar om mänskliga rättigheter som fanns i den amerikanska självständighetsförklaringen visade på dåligt historiemedvetande, menade författarna. De
såg ingen annan möjlighet än att länder presenterades med sådant material som
de själva ville skildra sig med. Shaw skulle väl inte vilja att USA skildrades med
hjälp av information från Warszawapaktsländerna? Eftersom medierna i de
bägge länderna såg olika ut, kom det fram mer mångsidig och kritisk information om USA än om Sovjet, vilket var ett faktum som läroboksförfattare fick
vänja sig vid, skrev författarna. Shaw hade hävdat att det i andra västländer
minsann inte var lika svårt att hitta erforderligt källmaterial för att ge en balanserad skildring av Sovjet. Ahonen och Castrén menade att om andra neutrala
länders läroböcker skildrade Sovjet en aning mer kritiskt, så var de i varje fall
inte mindre kritiska till USA. De konstaterade också att de åsiktsskillnader om
händelserna 1917-1918 och 1939-1944 som framkommit på de finländsksovjetiska läroboksseminarierna visade att Finland följde en självständig linje.
Enligt dem saknade Shaw förståelse för Finlands speciella ställning i internationell politik, som gav andra förutsättningar för en neutral historieframställning
än vad som var för handen i ett ledande NATO-land. Var Shaw ute efter att
sprida finlandiseringspropagandan också till utbildningsområdet?143
I den tyska tidskrift för läroboksforskning där Shaw först presenterat sin
forskning skrev Ahonen och Castrén att amerikaner verkade vara bundna av
sina västliga värderingar och att deras historieundervisning antagligen stödde
deras politiska strävanden. Därför var det viktigt att läroboksförfattare i Finland, Sverige, Kenya och andra neutrala länder fortsatte att sträva efter sanningen istället för efter politiskt opportunistisk neutralitet.144 Slutsatsen var
något anmärkningsvärd mot bakgrund av hur de i artikeln i Kanava vinnlagt sig
om att framhålla betydelsen av en neutral framställning.
Historieläraren Pertti Lunttinen menade emellertid att Shaw lyfte fram ett
verkligt problem som sysselsatte många som arbetade i skolan. Han menade att de
färska läroböckerna för det nya gymnasiet vågade kritisera Sovjetunionen något
mer än äldre böcker, men också de var knappt godkända. Varför kritiserade man
142 Ahonen & Castrén 1981a s241f
143 Ibid s242, Shaw 1981 s154
144 Ahonen & Castrén 1981b s243

88

bara Sydafrikas brott mot de mänskliga rättigheterna? I försöken att ge en så
neutral framställning som möjligt tänjdes språket så långt, att läroböckerna blev
obrukbara då man inte hann genomgå dem på lektionerna, menade Lunttinen.145
Tyskläroboken Bitte auf Deutsch fick 1982 en mäktig koalition på halsen. De
västliga segrarmakterna i andra världskriget framförde via Frankrikes ambassadör i
Helsingfors klagomål mot boken till Finlands utrikesministerium. Utrikesministeriet meddelade Undervisningsministeriet att de vid godkännandet av läroböcker
så långt som möjligt borde följa Finlands regerings utrikespolitik, och undvika
utlåtanden och ställningstaganden som var omstridda eller rörde stormakternas
meningsskiljaktigheter. Detta gällde speciellt Tysklandsfrågan. Mycket viktigt var
att man undvek uttryck och ställningstaganden som stred mot fyrmaktsavtalet om
Berlin från 1971. Förkortningen BRD ogillades i Tyska förbundsrepubliken, meddelade Utrikesministeriet, men avslöjade samtidigt att den ändå använts internt
inom utrikesförvaltningen i åratal. Att skriva ihop ”Västberlin” var i det närmaste
propagandistiskt. Fyrmaktsavtalet påbjöd ”Berlins västra sektor”, men Väst-Berlin
med bindestreck dög när det inte handlade om juridiskt eller politiskt bruk. Förlaget meddelade att författarna rådgjort direkt med Utrikesministeriets representanter
och tänkte genomföra ändringarna.146
Den enda lärobok från 1980-talet som uppges vara granskad på förhand av
sovjetiska experter är Leo Isjumoffs ryskspråkiga geografilärobok för den finskryska skolan, om vilken I.V. Matrusov vid Sovjetunionens akademiska institut
för pedagogisk vetenskap gett utlåtanden. Övergranskare A. Sipilä menade att
Isjumoffs framställning av de politiska händelserna i Chile efter 1970 bröt mot
geografiämnets mål att inte sprida propaganda i ekonomiska, rasmässiga och
politiska frågor. Isjumoff meddelade att han var villig att korrigera avsnittet om
Chile.147
Koulun maantieto 7 fick kritik av två granskare, Markku Paarlahti och fil.lic.
Risto Hamari. Den var alltför neutral och tog inte ställning där det behövdes,
som beträffande problematiken i Sydamerika. Författarna svarade att de medvetet försökte hålla sig neutrala i internationella konflikter; ”Vårt lands
utrikespolitiska ställning förutsätter en viss återhållsamhet, som det är skäl att
följa konsekvent beträffande alla folk”. De verkade ha bättre kännedom om det
politiska klimatet vid Skolstyrelsen än de bägge granskarna, för övergranskare
Sipilä konstaterade att framställningen verkade ”…politiskt och rasligt obunden
och neutral, som den skall vara”.148 Finland kunde alltså inte kritisera några
missförhållanden i världen, eftersom landets neutralitet kunde ha ifrågasatts om
enbart Sovjet undgick kritik.

145 Lunttinen 1981 s243f
146 OPH 1014/040 1982
147 OPH 12889/041 1983
148 OPH 8199/043 1982
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Också Oppi maantietoa 7 fick kritik av två granskare för att den inte tog upp
problemen i Latinamerika, som det amerikanska ekonomiska inflytandet. På
bekant vis svarade författarna att de medvetet lämnat bort starka ord om såväl
Sydamerika som om allting annat. Situationen i Chile lämnade de åt läraren att
behandla. Granskare Juhani Paananen hade tipsat om att färdig litteratur av till
exempel Asturias, Neruda och Marques fanns att tillgå om läroboksförfattarnas
personliga mod inte räckte till. Författarna meddelade att de tacksamt tog emot
litteraturtipsen.149 De hade alltså ingenting emot en kritisk skildring av förhållandena i Latinamerika, så länge som kritiken kom från lärarna eller Pablo
Neruda och de själva kunde undvika att direkt ta ställning.
När Koulun maantieto 7 1991 granskades på nytt ville också den nya övergranskaren Seija Lähdesmäki se att problem fördes fram. USA var inget
”glansbildsland”, miljöproblemen och den amerikanska livsstilens värderingar
borde få nyansera bilden av ”det ljuva livet”. Hon ville också att de sociala problemen granskades mer ingående. Författarna svarade att de visst tog upp problem, men att sjundeklassarnas världsbild inte helt borde fyllas av världens alla
missförhållanden och brister.150
Att granskningen av finländska läroböcker upphörde i början av 1990-talet
innebar naturligtvis inte att individer och organisationer upphörde att ha synpunkter på undervisningens innehåll. Finlands ryskspråkiga organisationers förbund (FARO) uttryckte till exempel i januari 2006 i en vädjan till myndigheter,
organistioner, massmedier och privatpersoner önskemål om att Finlands historia
skulle skildras etniskt neutralt i grundskolan, och att undervisningen skulle ge
kännedom om flyttningsrörelser och minoriteternas historia. Samtidigt betonade
de att man måste klarlägga hur lite dessa saker hade att göra med Finlands krig
med den östra grannen. Bakgrunden till vädjan var enligt FARO att fördomarna
mot den ryska minoriteten under de närmast föregående månaderna eskalerat till
fysiskt våld bland ungdomar.151

3.5 Sammanfattande slutsatser
Granskningsutlåtandena var genomgående starkt beroende av de personliga
åsikterna hos de lärare och akademiker runt om i länderna som fått i uppdrag
att granska läroböckerna, och samma lärobok kunde möta mycket olika reaktioner från olika granskare. Detta innebar att granskningsproceduren till författarnas och förlagens förtret blev rätt oförutsägbar. Samtidigt motverkade bristen
på röd tråd i granskningsarbetet den likriktande funktion som en mer konsekvent statlig granskning kunde ha fått.
149 OPH 742/043 1982
150 OPH 49/442 1991
151 FARO januari 2006
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Ett gemensamt drag för granskningen i Sverige och Norge under perioden
1930-1960 var att så gott som alla böcker till slut blev godkända. Mycket sällan
kritiserade de norska och svenska granskarna grammatiskt korrekta påståenden
som inte direkt stred mot kända fakta. Sture Långström framkastar i Författarröst och lärobokstradition hypotesen att läroboksgranskningens uppkomst
hängde samman med en tid då det fanns totalitära stormakter i Sveriges närhet,
först Hitlertyskland och sedan Sovjetunionen.152
Tidsperioden för den svenska granskningen, mitten av 1930-talet till början
av 1990-talet stämmer visserligen överens med Långströms hypotes, som dock
inte håller om man tittar närmare på hur granskningen gick till. Granskarna
uppvisar inget större intresse för de auktoritära grannarna. Att det förekom
granskning av läroböcker också i ämnen som slöjd och trädgårdsskötsel tyder
också på ett annat motiv bakom granskningen, liksom kontrollen av papperskvalitet och pris. Det är mer troligt att granskningen inleddes därför att det på
politiskt håll fanns en uppfattning om att statlig kontroll gav bättre produkter, i
detta fall läroböcker. I början av 1990-talet hade denna uppfattning reviderats,
varför granskningen upphörde och böckerna återlämnades i händerna på
marknaden.
Från och med 1960-talet började Kalla kriget synas tydligare i de svenska och
norska granskningsmyndigheternas arbete. I bägge länderna var idealet att hålla
sig neutral till stormakternas motsättningar och helst kritisera bägge sidor lika
hårt. Vad som i det enskilda fallet betraktades som objektivt och neutralt eller
partiskt och vinklat varierade emellertid med preferenserna hos dem som utsetts
att granska läroböckerna. Demokratibegreppet i de svenska samhällskunskapsböckerna råkade ut för stor kritik då författarna hade problem att hålla isär det
västliga och det marxistiska demokratibegreppet. Problemet härstammade
uppenbarligen från läroplanen. Två tilltänkta granskare vägrade kommentera
någon enskild lärobok utan ifrågasatte såväl läroplanen som hela ämnet
samhällskunskap.
I Finland genomdrevs 1945 en stor revision av läroboksbeståndet efter att
vapenstillestånd slutits med Sovjetunionen året innan. All sovjetfientlighet skulle
vädras ut ur böckerna, och man försökte också förändra lärarnas attityd. Lärare
som inte följde den nya linjen riskerade att föräldrarna rapporterade till vänsterpressen, Samfundet Finland-Sovjetunionen eller Undervisningsministeriet.
Samfundet Finland-Sovjetunionen föreslog 1968 att forskning skulle bedrivas
kring hur läromedel borde utformas för att eleverna skulle få en riktig bild av
Sovjet utan att påverkas av lärarens attityd.
Det är en klar tendens att de finländska läroboksgranskarna från och med
1970-talet ansåg att landets läroböcker gav en alltför positiv bild av Sovjetunionen. I synnerhet kritiserades de läroböcker som granskats vid de finländsk-sovjetiska läroboksseminarierna. Förlagen verkade också betrakta seminarierna som
152 Långström 1997 s154
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en viktig kvalitetsstämpel, som man satte på försättsblad och godkänningsansökningar. Det framgår med tydlighet att Finlands behov av att hålla sig väl
med Sovjetunionen i kombination med landets strävan att upprätthålla en trovärdig neutralitetspolitik gjorde att inte heller USA och de USA-stödda diktaturregimerna kunde utsättas för någon hårdare kritik. Den överväldigande
majoriteten av granskningsutlåtanden som berörde Sovjet under 1980-talet
efterlyser en mer kritisk hållning till landet, detsamma gäller utlåtandena om
USA och supermaktens ”bakgård” i Latinamerika. Läroboksförfattarna och
tjänstemännen vid Skolstyrelsen ville emellertid hålla kvar en mer urvattnad
skildring av supermakterna. Författarna var ju de som satte sitt namn på boken
och därigenom var ansvariga för dess innehåll, och Skolstyrelsens tjänstemän,
som var ansvariga för granskningsproceduren, fick som i fallet Bitte auf Deutsch
direkta tillsägelser från utrikesministeriet att följa Finlands utrikespolitik. De
tillfälligt anlitade granskarna hade egentligen inget ansvar och kunde därför vara
modigare. Det är också tydligt att några av de professorerna som granskat läroböcker politiskt stod till höger om författarna. Läroboksförfattarna behöll silkesvantarna på ända tills granskningen upphörde i början av 1990-talet, och
först 1991 fick man se en tjänsteman på Skolstyrelsen, övergranskare Seija
Lähdesmäki, kräva en mindre försiktig framställning.
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4 Analys av läroböcker, 1930-talet

I detta kapitel inleds den egentliga läroboksanalysen. Undersökningen av läroböcker från 1930-talet är avsedd att visa hur läroböckernas bild av Sovjetunionen och USA såg ut innan länderna efter andra världskriget steg fram som
dominerande supermakter. I det första delkapitlet presenteras läroplaner och
andra pedagogiska bakgrundsfaktorer som påverkade läroböckernas innehåll.
Därefter analyseras och jämförs de norska, svenska och finländska läroböckernas
syn på olika teman ur de bägge supermakternas historia och samhällsliv, som
folk och nationalkaraktärer samt framstående personer. I det näst sista delkapitlet görs en sammanfattning, och i det sista delkapitlet beläggs sedan de
iakttagelser slutsatser som gjorts i de föregående kapitlena. Detta sker med hjälp
av en tabell där olika teman och delteman i läroböckernas skildring av USA och
Sovjetunionen sammanfattas och exemplifieras. Hur denna ”kasuistik” skall
tolkas har presenterats utförligare i kapitel 2.8

4.1 Läroplaner och pedagogiska bakgrundsfaktorer
I Finland var läroplanernas styrande verkan på undervisning och läromedel rätt
liten under mellankrigstiden. Gymnasiets och mellanskolans kursbeskrivningar
och metodiska anvisningar härstammade från den ryska tiden, vilket i praktiken
gjorde dem oanvändbara och därmed lämnade stort utrymme åt den enskilde
läraren. Det var också en medveten strategi från myndigheternas sida att ge stor
frihet i undervisningen.1
För folkskolorna fanns inte ens någon officiellt fastställd läroplan, men
Landsbygdsfolkskolornas läroplanskommittés betänkande från 1925 fick tjäna
som läroplan fastän den aldrig blivit officiellt antagen. En anledning till att
betänkandet inte blev bindande var att 1925 års läroplans främsta tillskyndare,
Skolstyrelsens liberale ordförande Oskari Mantere, ansåg att lösa tyglar gynnade
undervisningen bäst. I allmänhet följdes dock planen i hela landet.2 Man hade
1 Rouhiainen 1979 s121
2 Ibid s112
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alltså en officiellt fastställd läroplan för läroverken som inte följdes, och en icke
fastställd plan för folkskolorna som däremot följdes.
En läroverkskommitté blev 1933 färdig med anvisningar för hur undervisningen skulle bedrivas i mellanskolor och gymnasier. Kommittén bestod till
huvuddelen av historiker.3
Historieundervisningens innehåll utformades av historikerna Mantere, Sarva,
Ottelin, Laine och Bruun, varav de tre förstnämnda var läroboksförfattare.
Historieundervisningen hade som målsättning att bekanta eleverna med det
egna folkets och mänsklighetens olika kulturella och politiska skeden och med
nutidens stats- och samhällsliv, få dem att beundra historiens stora personligheters moraliska mod, utveckla ett historiskt tänkesätt, väcka å ena sidan fosterländsk anda och gemenskapskänsla, å andra sidan tolerans mot andra folk och
oliktänkande, och att utveckla elevernas vilja att handla enligt sin egen övertygelse samt osjälviskt arbeta för samfundets bästa. Den vida formuleringen var
avsedd att möta kravet på brett politiskt stöd i samtiden samtidigt som planen
måste ha en hållbarhet på några decennier. Man lyckades förena kraven på
nationell medborgarfostran med ett tolerant och internationellt tonfall. De progressiva dragen berodde till stor del på liberalen Manteres stora inflytande.
Målen i betänkandet överensstämmer med åsikter som han framfört redan i sin
doktorsavhandling. Sarva, Mantere och Ottelin hade också deltagit i Föreningen Nordens granskningsarbete, liksom Eevert Laines fru Katri Laine, vilket
kan ha bidragit till att de fått upp ögonen för det internationella perspektivet.4
Kommitténs idéer fick kraftigt mothugg från konservativt håll. Historieundervisningen fick inte bli en tummelplats för pacifister och andra människovänner, menade Y.M. Biese, lektor i svenska och engelska i sin bok Taistelu
oppikoulusta. Han fick stöd av AKS, en studentorganisation på den yttersta
högerkanten som verkade för Östkarelens införlivande med Finland. Den
nationalistiska högerns verkliga inflytande över läroplanerna och undervisningen var emellertid obetydligt. Speciellt för Finland var att man läste jämförelsevis lite nationell historia och mer allmän historia. Enligt 1925 års läroplan
för folkskolan skulle 20 % av läroböckerna bestå av allmän historia. Tidigare
hade man haft skilda böcker i Finlands och allmän historia, och i många skolor
fortsatte man med detta. I verkligheten innehöll också de nya böckerna betydligt mer allmän historia än avsett, upp till 50 % i Manteres och Sarvas bok och
kring 30 % i övriga. Valet av lärobok avgjorde hur stor tonvikt som fästes vid
den internationella historien.5
Det skedde emellertid med tiden en gradvis förskjutning mot mer
”finländska” böcker. Dessa böcker var också mer populära i det nationalistiskt
sinnade Sydösterbotten, i synnerhet Hainari och Laitakaris bok föll i god jord
3 Rouhiainen 1979 s137
4 Ibid s 159ff
5 Ibid s164f
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med sin fosterländska anda. Hainari hade dessutom varit folkskolegranskare i
trakten.6
De svenskspråkiga lärarna och läroboksförfattarna var ännu mer ovilliga att
ställa Finlands historia i centrum för undervisningen än sina finska kolleger,
men också i Svenskfinland skedde samma gradvisa förändring.7
I mellanskolan var den nationella historien också satt på undantag. Finlands
historia utgjorde i teorin 1/3 av mellanskolans kurs, men de flesta läste bara ¼
till 1/6 finländsk historia.8
I gymnasierna var den allmänna historien ännu mer dominerande. Läsåret
1934-35 läste bara 70 % av de finska och 40 % av de finlandssvenska gymnasierna
någon finländsk historia överhuvudtaget. I svenskspråkiga gymnasier användes
Ottelins Finlands historia för mellanskolan i brist på en modern gymnasiebok.
Finlands historia skulle läsas sista året på gymnasiet, men då brukade en stor del av
tiden gå åt till repetition inför studentexamen. 1933-34 gjordes en undersökning
som visade att 43,8 % av skolorna använde samtliga timmar till repetition. Också
modernare historia blev lidande, resultat från studentskrivningarna visar att eleverna
hade bäst kunskaper om antiken och början av nya tiden, medan de hade sämst
resultat på frågor om den nyaste tiden och Finlands historia.9
Studentskrivningarna är ett bra mått på vad eleverna verkligen kunde när de
gått igenom hela skolsystemet. Nästan hela mitt undersökningsområde, Rysslands och USA:s historia, hör till den lågprioriterade och dåligt kända nyaste
tiden. Rysslands historia behandlades visserligen oundvikligen delvis i samband
med Finlands historia, men också det egna landets historia hade knappt om
utrymme i undervisningen. Detta påverkar naturligtvis vilket genomslag historieundervisningen kan ha fått på elevernas bild av Sovjetunionen och USA.
Peter den store var antagligen mer bekant för eleverna genom undervisningen
än Lenin och Stalin. Istället var det genom geografiundervisningen som man i
första hand kom i kontakt med det samtida Sovjetunionen och USA.
Ett annat särdrag för den finländska historieundervisningen var att stor vikt lades
vid kulturhistorien på den politiska historiens och i synnerhet militärhistoriens
bekostnad. Detta gällde speciellt undervisningen i de finskspråkiga skolorna. På
historiedagarna 1935 blev det debatt om krigshistoria i undervisningen, där skiljelinjen gick mellan språkgrupperna. C. M. Schybergson framförde det pedagogiska
faktumet att pojkar gillar krig. Dessutom menade han att krig också hörde framtiden till då han fruktade att rasläran skulle leda till en kamp som krävde miljoner
offer.10 Den finlandssvenska hållningen baserade sig alltså inte på någon krigs-

6 Rouhiainen 1979 s165ff
7 Ibid s172ff
8 Ibid s191,195
9 Ibid s197f
10 Ibid s214ff
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romantik, utan på vad man uppfattade som pedagogisk och politisk realism.
Schybergson blev ju också otäckt sannspådd.
Bristen på kulturhistoria i undervisningen gjorde att svenskspråkiga elever fick
sämre resultat i studentexamen, då 1/3 av frågorna rörde kulturhistoria.11
Håkan Andersson menar att kulturhistoriens starka ställning på finskt håll
berodde på Mantere och Sarva. Ottelin och de andra finlandssvenskarna påminde i sin attityd mer om förhållandena i Sverige. Tonvikten på allmän historia förklarar han som en reaktion på den ryska inblandningen i det finländska
samhället 1899-1917. Den allmänna historien blev ett sätt att markera samhörighet med Europa och västerländsk kulturtradition.12
I Sverige skulle statshistorien enligt läroplanen utgöra ryggrad i undervisningen,
då den ansågs ge genetisk åskådning och objektiv uppfattning om historiens
gång. Särskilt i realskolans lägre stadier skulle undervisningen ha utpräglat episk
karaktär. I gymnasiet kunde man vid sidan av politisk historia ta upp mer på
djupet verkande krafter.13 En av de läroverkssakkunniga som utarbetat
anvisningarna var läroboksförfattaren och Hjärnelärjungen Gustaf Jacobsson.
Enligt Göran Andolf återfanns många av Hjärnes tankar i anvisningarna: statshistorien var ryggrad, stormaktskrigen var viktiga som vakthållning mot öster
och historiens framsteg var köpta genom stora offer.14
Enligt anvisningarna hade många av 1700- och 1800-talens krig reducerats
för mycket i förhållande till upplysningen, industrialiseringen och sociala rörelser samt den transoceana expansionen. Eleverna fick inte undanhållas att historiens gång och mänskligt liv betingades av motsatta krafter i strid. NF och strävandena att främja fredsviljan och samförståndet mellan folken var därigenom
viktiga.15
Också i Sverige förekom det en pedagogisk debatt om kulturhistoriens och
den politiska historiens storleksförhållanden. Enligt Göran Andolf var denna
debatt som livligast på 1930-talet, varefter den avtog då statshistoriens tillskyndare förlorat kampen.16
Historieundervisningen skulle vidare väcka kärlek till fosterlandet, grundlägga
en god medborgaranda och inskärpa vikten av humanitet och objektivitet.17 Objektivitetskravet preciserades senare i texten: ”Panegyriker och hårda domar,
11 Rouhiainen 1979 s221
12 Andersson 1979 s241
13 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk 1936 s108f
14 Andolf 1972 s92
15 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1936 s110 (Göran
Andolf har misstolkat anvisningarna som om de skulle ha yrkat på mindre krigshistoria till
förmån för upplysning, industrialism etc). Andolf 1972 s87
16 Andolf 1972 s61
17 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1936 s108
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skönmålningar och svartmålningar böra i lika mån undvikas. Uttalanden och
omdömen, som kunna vara ägnade att utså misstro eller tvedräkt mellan folken,
måste hållas borta”.18
Enligt Andolf kom objektivitetskravet ofta i konflikt med övriga krav som
ställdes på undervisningen. Frågan om hur man skulle väcka fosterlandskärlek
utan att tumma på objektivitetskravet ventilerades flitigt på lärarmöten och i
tidskrifter. En vanlig uppfattning var att objektiviteten var värdefull, men måste
stå tillbaka för högre värden som till exempel Sveriges existens som stat. Läroboksförfattaren Knut Wichman menade vid lärarmötet 1935 att vulgärpacifism
och meningsinriktningar importerade från två mäktiga grannstater inte kunde
behandlas neutralt i historieundervisningen. Wichman kritiserade 1946 en lärobok av Gustav Jacobson för att den var färgad av författarens kända politiska
inställning, det vill säga tyskvänlighet.19 Intressant är att Wichman några år
senare ersatte Jacobson som medförfattare till Allmän historia för realskolan.
Liksom i Finland var karaktärsfostran ett viktigt inslag i undervisningen. I
religion och humanistiska ämnen skulle eleverna bekanta sig med stora gestalter,
mänskliga ideal och mänskligt arbete som skulle väcka vördnad för det som ansågs vara ”högt och heligt”, det vill säga fosterlandskänsla, samhällsanda och
humanitet. I historien skulle elevernas beundran för stora gestalter underhållas
genom att egenskaper som energi, handlingskraft, mod och uthållighet, trohet
och pliktuppfyllelse, vidsynthet och tolerans lyftes fram. Samtidigt måste man
visa varsamhet så att inte historien blev en exempelsamling av moraliska lärdomar.20 Läroplanens lista på goda egenskaper stämde anmärkningsvärt väl
överens med läroböckernas beskrivning av de vita amerikanernas nationalkaraktär eller av Washington, Franklin och Lincolns personliga egenskaper. Läroplanen syftade alltså till att fostra de svenska eleverna till karaktärsegenskaper
som allmänt betraktades som typiskt amerikanska, med energi och handlingskraft överst på listan.
I folkskolan skulle det egna landet stå än mer i fokus. I geografin skulle undervisning om främmande länder bedrivas med största begränsning, de skulle
endast behandlas om de var av särskilt intresse genom sin handel med Sverige
eller genom att ett större antal svenskar var bosatta där.21 USA uppfyllde det
sistnämnda kriteriet bättre än något annat land.
I historien kunde man ge ett fåtal valda bilder ur den allmänna historien till
belysning av Sveriges historia.22
Undervisningsplanen, som trädde i kraft 1919, hade den fredliga utvecklingen som sin ledande tråd. Kriget hade alltmer framstått som en olycka och
18 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1936 s111
19 Andolf 1972 s55-59
20 Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, 1936 s5, 108
21 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1924 s96
22 Ibid s101, 107

97

ett fördärv, varför uppmärksamheten borde riktas på det lidande krigen medfört, fastslogs det. Läraren skulle motverka hat och fiendskap mot andra folk,
och främja insikten om att fred och samförstånd var ett huvudvillkor för
mänsklighetens gemensamma framåtskridande. Fredens hjältar förtjänade också
sitt folks tacksamhet och beundran.23
Vissa berättelser och bilder ur historien skulle läsas varje år. Dit hörde bland
annat ”Karl XII och Peter den store” samt ”John Ericsson, lokomotivet och
propellern”.24
I Finland dominerade länge pedagoger som vägrade se det egna landet som så
betydelsefullt att det kunde sättas i centrum för undervisningen. I Norge, ett
land som varken var mycket äldre eller större, förhöll det sig annorlunda. 1931
infördes en norrön linje på gymnasiet, någonting som saknade motstycke i både
Sverige och Finland. Kärnan bestod av modersmål med gammalnorsk och norsk
historia. Man läste också antika klassiker i översättning. Den parlamentariska
skolkommissionen hade inte tillstyrkt linjens införande, men enligt Høigård
och Ruge togs förslaget upp av kretsar med avgörande politiskt inflytande.25
Svein Lorentzen menar ändå att det norska behovet av historisk legitimitet
genom det norröna arvet minskat, och att det fanns en bred politisk enighet om
att historieämnet måste reformeras. Arbeiderpartiets frontfigur Johan Nygaardsvold menade till och med 1935 att historieundervisningen var starkt medskyldig
till mänsklighetens olyckor, och även delvis till de samtida svårigheterna.26
I enlighet med kommissionens rekommendationer infördes engelska och
inte tyska som främmande språk i folkskolan. Detta för att tillmötesgå näringslivets och handelsflottans behov, samt uttryckligen på grund av Norges förhållande till Amerika.27 Engelska togs med i normalplanerna för stads- och landsbygdsfolkskolorna 1936, långt innan främmande språk infördes på motsvarande
utbildningsstadium i Sverige eller Finland.28
Den norska folkskolan reglerades av den av reformpedagogik präglade rådgivande ”Normalplanen” från 1925. Där konstaterades att historien inte bara fick
handla om stora män, utan folkets liv skulle lyftas fram. Planen tog också
avstånd från alltför vidlyftiga skildringar av krigshistoria, då det var det fredliga
arbetet som bar upp samhället. När en ny lag om folkskolan antogs 1936
nämndes i själva lagtexten historieämnets ansvar för att undervisa om det internationella fredsarbetet.29
23 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1924 s106
24 Ibid s109
25 Høigård & Ruge 1971 s221
26 Lorentzen 2005 s78f
27 Ibid s217
28 Nya nordiska undervisningsplaner 1940 s59
29 Lorentzen 2005 s77ff
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I geografi skulle man liksom i Sverige koncentrera sig på det egna landet.
Någon kunskap om andra länder i Europa, särskilt de nordiska, och en översikt
av de främmande världsdelarna skulle eleverna i varje fall få, liksom grundligare
kunskap om de länder som Norge hade mest samband med.30
1935 kom Lov om høgre allmennskoler, som reglerade förhållandena i realskolan och på gymnasiet. Här liksom i folkskoleloven från följande år fanns
många pedagogiska reformförslag. Bland annat skulle eleverna lära sig genom
skapande arbete, enligt den så kallade arbetsskoleprincipen.31 I Schibstedt och
Sømmes Geografi for den høiere skulen från 1936 är denna princip dragen till sin
spets, genom att den löpande texten är sönderbruten av frågor som eleverna
uppmanas söka svaret på själva. Detta gör boken mycket svårläst, och senare
upplagor fick ett mer konventionellt utseende.
Undervisningsrådets förslag att den sammanhängande framställningen av
världshistorien på gymnasiet skulle ersättas av ett studium av utvalda epoker var
också knutet till arbetsskoleprincipen, koncentrationen skulle nämligen främja
självständigt arbete. För geografins del ville man gå från ensidig namnkunskap
till geografisk förståelse, och den enda vägen dit gick via självständigt arbete
med geografiska fenomen. Dessa idéer infördes också i undervisningsplanerna.32

4.2 Folken i Ryssland
Det finns tre sorters ryssar: Stor-, vit- och lillryssar, ibland kallade ukrainare.
Detta nämnde de flesta läroböcker från alla de tre undersökningsländerna.
Dessutom finns ett otal andra folk inom Sovjetunionens gränser, som röner
varierande intresse i de olika nordiska länderna. De svenska geografiläroböckerna uppvisar störst intresse för kranieform och ögonfärg. Ryssarna tillhör den
ostbaltiska rasen, som utseendemässigt karakteriseras av att de har ljus ögonoch hårfärg som den nordiska rasen, men brett och kantigt ansikte som mongolerna, upplyser de. Den moderna rasbiologin behandlades emellertid endast i
böcker för de högre utbildningsstadierna. I Nelson och Rydefälts Geogafi för
folkskolan sades att ryssarna ”… äro slaver och stå längre ifrån oss än de folk,
som höra till germanerna”. I boken blandades alltså ras och språkgrupp ihop,
något som annars började bli omodernt under 1930-talet. Swedberg ändrade
exempelvis sin karta över världens raser, så att finländarna inte längre räknades
som mongoler. Han var också tveksam till om samerna hörde till den gula rasen. Att man talade ett ural-altaiskt språk innebar inte längre med automatik att
man sågs som mongol.
30 Nya nordiska undervisningsplaner, 1940 s91
31 Høigård & Ruge 1971 s230, 235, 243
32 Ibid s247
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I Väinö Musikkas finska geografilärobok sades endast att finnarna var av
samma vita ras som andra folk i Europa. Inget sades om underraser. Även Leiviskä var på grund av rasblandningen tveksam inför indelningen av Europas
befolkning i underraser, men redogjorde ändå för dem. Den nordliga rastypen
fanns i Skandinavien och längs Östersjöns kuster. Till den ostbaltiska hörde
större delen av Finlands befolkning samt Baltikum, Polen och Ryssland. Finnarnas rasegenskaper var emellertid enligt Leiviskä som bäst under utredning.
De svenska geografiböckerna svävade inte i någon osäkerhet beträffande sitt
folks rastillhörighet, Sverige hyste enligt dem den renaste nordiska rasen av alla
länder. Det var antagligen lättare att svälja rasläran i sin helhet om man själv
hamnade i den allra översta kategorin. De norska läroböckerna har emellertid så
gott som ingenting att säga om ras och nationalkaraktärer, trots att även norrmän ansågs vara av ren nordisk ras.
Sigurd Sahlberg beskrev i sin finlandssvenska geografibok också rasernas
själsliga egenskaper. Han definierar rentav en ras som en grupp människor med
liknande kropps- och själsegenskaper. Vidare ”påstås” enligt Sahlberg den nordliga rasen besitta ledarförmåga och intelligens medan ostbalten karaktäriseras av
sisu, fantasirikedom och projektmakeri. Sahlbergs behandling av rasfrågan påminner mer om de svenska läroböckerna än om de finska. Beskrivningen av
ostbalterna verkar syfta mer på finnar än på ryssar.
Andra läroböcker beskrev också de europeiska folkens egenskaper, även om
Sahlberg var den ende som direkt knöt dem till rasen. Ryssarna var förnöjsamma, tålmodiga och tungsinta, enligt svenskarna Nelson och Westin. Iivari
Leiviskä menade att ryssarnas mest utmärkande egenskaper var bristen på självkänsla och företagsamhet, varav det senare lett till att tyskar och framförallt judar fått stort inflytande på ekonomi och statsliv.
I samtliga undersökningsländer beskrivs Ryssland som ett efterblivet land
med låg folkbildning. Enligt norske Haffner berodde efterblivenheten emellertid inte på bristande begåvning. Peter den stores reformförsök kunde inte rå
på efterblivenheten. Enligt tre svenska läroböcker var ryssarna en skock djur,
som Peter misslyckades med att förvandla till människor.
Vad kom sig då denna oförbätterliga efterblivenhet av? Enligt de svenska och
finländska läroböckerna förvandlade den mongoliska ockupationen ryssarna till
ett folk av trälar, och den ortodoxa kyrkan hade ytterligare bidragit till efterblivenheten. En norsk lärobok menar att religionen i Ryssland ofta har formen av
övertro. I övrigt nämner de norska läroboksförfattarna inget om vare sig mongolernas eller kyrkans dåliga inflytande.
Ryssarnas boendeförhållanden är enligt tre läroböcker, två finländska och en
norsk, riktigt eländiga. Ukrainarna bor däremot i trevligare hus, menar norske
Schulstad och finlandssvenske Sahlberg.
Folken i Ryssland hade ändå vissa positiva sidor. Norrmannen Haffner menade att ryssarna trots den dåliga folkbildningen stod på nivå med andra folk i
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Europa beträffande litteratur, konst och vetenskap. Ukrainarna stod genomsnittligt högre. De svenska läroböckerna gjorde ett fåtal strödda positiva anmärkningar om olika folkslag. Mest positiv är ironiskt nog Lundborgs bok, som
togs ur bruk såsom alltför kränkande. Där sägs att de ryska bönderna var ett
arbetsamt, ihärdigt och tålmodigt folk, som tillika var gästfria och glada och
tyckte om sång, musik och dans. I de finländska läroböckerna lyftes också en
del positiva korn fram. Aro, Rosberg och Poijärvi menade till exempel att ryssarna var händiga till sin natur och att armenierna var mer andligt begåvade än
sina grannar.
De folk i Sovjet som låg i fokus för de finska författarnas intresse var emellertid varken ryssarna eller armenierna, utan de finsk-ugriska frändefolken.
Läroböckerna underströk finländarnas starka band till i synnerhet karelarna,
men också till ingermanländarna och esterna. Alfred Jotuni gjorde klart att till
skillnad från Finlands nuvarande gräns som bara var en huggen linje i skogen, så
var linjen Ishavet – Vita havet – Onega – Äänisjärvi – Ladoga – Finska viken på
samma gång en naturlig gräns, en språkgräns och gränsen mellan Nord- och
Östeuropa. De finlandssvenska läroböckerna ägnade däremot inte de finskugriska folken någon särskild uppmärksamhet.

4.3 Folken i USA
De vita amerikanerna, yankees, tillskrivs i samtliga norska, svenska och finländska geografiläroböcker många goda egenskaper som djärvhet, företagsamhet
och arbetsamhet. Vissa nämnde också baksidor med det amerikanska samhället.
I synnerhet norrmännen lyfter fram bristen på social trygghet.
Yankees härstammade huvudsakligen från germaner, vilket enligt många läroböcker förklarade deras goda egenskaper. Finske Alfred Jotuni menade att det
vid folkblandningen i USA varit de olika folkens bästa egenskaper som blandats.
Nelson och Westin menade att det krävdes goda egenskaper för att våga utvandra, och många svenska läroböcker framlade att invandrarna förädlats genom det hårda livet i det nya landet.
I alla tre länder var den röda tråden i skildringen av indianerna att de hörde
till historien och nästan hade försvunnit. Orsakerna var sammansmältning med
de vita, sjukdomar och alkoholism. Norske Haffner menade att de vita rövat
deras land, men finlandssvenske Ottelin hävdade att nordborna var mer omtyckta av indianerna än andra kolonister.
Det är tydligt att den svarta befolkningen sågs som en mycket lågt stående
ras i de svenska och finlandssvenska läroböckerna. Förekomsten av enstaka
framstående svarta förklarades vara resultatet av rasblandning. Enligt Sahlberg
utvecklades de aldrig förbi 13-åringens nivå. Mot bakgrund av detta är det inte
konstigt att flera läroböcker menade att de svarta inte klarade av frihet utan
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hade haft det bättre som slavar. De finska läroböckerna säger inte så mycket om
rasfrågan överhuvudtaget, medan de flesta norska läroböcker kraftigt tog avstånd från rasismen. Undantaget var Schjøth och Lange som delade de svenska
läroböckernas syn på slaveriet och de svartas begåvning.

4.4 Ekonomi
Med några få undantag nämner den svenska läroböckerna ingenting om att
staten styr ekonomin i Sovjetunionen. De gör däremot de norska läroböckerna
som är positiva till kollektiviseringen och industrialiseringen. I norska historieläroböcker förekom emellertid viss kritik mot det våldsamma genomförandet.
De finska läroböckerna var eniga om att den statliga styrningen av ekonomin
ledde till ekonomiskt förfall. Enligt Musikka förtryckte Sovjetstaten finnarnas
stamfränder i Karelen och Ingermanland ekonomiskt. I likhet med de flesta
svenska läroböcker noterade finlandssvenske Sahlberg överhuvudtaget inte att
socialism införts i Sovjet.
De norska, svenska och finländska läroböckerna var eniga om att USA hade
världens främsta ekonomi, i stort sett alla näringsgrenar var större än någon annanstans. I Norge kritiserades emellertid den ojämna inkomstfördelningen.
Schjøth och Lange nämnde dessutom pengarnas inflytande över politiken. De
finländska läroböckerna kritiserade istället rovdriften inom jord- och skogsbruk.
Leiviskä uppmärksammade dessutom trusternas effekt på priserna samt det monotona arbetet vid det löpande bandet. I Sverige var det bara i Ernst Carlssons
läroböcker som något negativt framkom, och det begränsade sig till skogsvård.

4.5 Framstående personer
Vissa delar av Peters den stores liv återgavs i så gott som alla historieböcker oberoende av ursprungsland: uppväxten och kontakten med västerlänningar, bildningsresan till Europa, framförallt tiden som skeppstimmerman. Vidare nämns
alltid hur Peter med saxen i högsta hugg ingrep i skägg- och klädmodet. De
norska och svenska böckerna var dessutom rörande överens om att Peter var en
rå barbar och suput. ”Vilken kontrast mellan Peter och hans motståndare, den
sedestränge Karl XII”, noterade Falk och Jacobsson. Inga finländska böcker
anmärkte på dessa karaktärsfel. De svenska och finländska läroböckerna lyfte
fram Peter den stores grymhet mycket tydligare än de norska läroböckerna.
Med undantag av en svensk lärobok är de norska och svenska läroböckerna
eniga om att Katarina II inte lyckades åstadkomma särskilt mycket. Hon skildras
mest negativt av svenskarna, som också lyfter fram hennes ”onda anslag” mot

102

Sverige. I finländska läroböcker skildrades hon mer positivt, och det nämndes att
hon grundade flickskolor och städer samt ökade den religiösa toleransen.
I samtliga läroböcker skildrades George Washington i mycket positiva ordalag och ges en viktig roll i USA:s självständighetskamp. De finländska läroböckerna nämner därutöver att han inte var särskilt begåvad. Det är tänkbart att
detta bottnade i ett antiintellektuellt hjälteideal. Washington skildras alltså som
Förenta Staternas enkle men envise Sven Dufva.
Också Benjamin Franklin skildras genomgående i positiva ordalag. Det är
uppenbart att många läroböcker höll upp Franklin som ett dygdemönster för
folkskoleeleverna. Ständigt betonas hur han läste hela nätterna i skenet från
uppsamlade ljusstumpar eller levde på skorpor och russin för att ha råd med
böcker.
Svenske Morén berättade på liknande sätt hur Abraham Lincoln skrev med
kolbitar i brasskenet. Morén berömde också Lincoln för att slaveriet avskaffades.
I landsmannen Jacobssons läroböcker rosades Lincoln istället för att han inte
tillhörde de mest extrema slaverimotståndarna. De finländska läroböckerna
skildrade däremot Lincoln som en ivrig motståndare till slaveriet.
Den positiva skildringen av dessa stora amerikanska förgrundsgestalter
hängde säkert samman med de i läroplanerna framförda idéerna om att eleverna
skulle fås att beundra historiens stora personligheter.33

4.6 Sovjetunionen – demokrati eller diktatur?
De svenska och finländska läroböckerna är entydigt negativa till den ryska revolutionen; bolsjevikerna tog makten med våld och införde en hård diktatur.
De norska författarna hittade emellertid positiva drag i sovjetsamhället. Schjøth
och Lange skildrade rentav Sovjet som en utopi där de svagas och minoriteternas rättigheter respekterades och där det rådde jämställdhet mellan könen.
Svenske Rydfors och finlandssvenske Ottelin menade att bolsjevikerna tillät
Finland att bli självständigt, medan övriga finländska författare skriver att Finland skaffade sig sin självständighet med vapenmakt.

4.7 Sammanfattning
Under 1930-talet var den positiva bilden av de vita amerikanerna i stort sett
identisk i norska, svenska och finländska läroböcker. De sociala missförhållandena lyftes emellertid fram i de norska läroböckerna, som också kritiserade
rasismen i USA. I svenska och finlandssvenska läroböcker skildrades däremot de
33 Rouhiainen 1979 s159f, Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna
läroverk, 1936 s5, 108
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svarta som en lägre ras, medan det i finska läroböckerna inte ägnades något
större utrymme åt rasfrågan.
Det ryska folket är lågt stående, det är alla överens om. En norsk lärobok
markerade emellertid att detta inte berodde på bristande begåvning. De svenska
och finlandssvenska läroböckerna beskrev ryssarnas ostbaltiska raskarakteristika i
långt ifrån tilltalande ordalag. De finska läroböckerna ägnade stort utrymme åt
finnarnas stamfränder i framförallt Karelen, och ibland antyddes att gränslinjen
mellan Finland och Ryssland lämpligen borde ligga en bit längre österut.
Att svenskar och finlandssvenskar var så benägna att ta till sig tidens rasläror
hängde antagligen samman med att de som representanter för den ”nordiska rasen”
hamnade högst upp i hierarkin. Talet om den nordiska rasens ledaregenskaper
legitimerade samtidigt de relativt få ”nordiska” finlandssvenskarnas oproportionerligt stora inflytande i en stat där majoriteten utgjordes av ”ostbaltiska” finnar.
Eftersom den finlandssvenska läroboksmarknaden var så liten hade naturligtvis
Sigurd Sahlberg som den ende författaren av geografiläroböcker ett stort personligt
inflytande över böckernas utformning. Det är naturligt att finska läroboksförfattare
förhöll sig mer skeptiska till rasläran, i synnerhet med tanke på att de bara några
årtionden tidigare själva klassificerats som mongoler. Nationalisterna i den unga
finska staten behövde ett ideologiskt verktyg för att avgränsa sig mot och frigöra sig
från Ryssland, och då rasläran placerade ryssar och finnar i samma kategori var den
ur denna synvinkel totalt oanvändbar. Då passade språket betydligt bättre, vilket
förklarar det stora intresset för de finsk-ugriska folken i Ryssland. Förekomsten av
finskbesläktade folk i Sovjetunionen kunde också användas som argument i diskussionen om andra ”naturligare” gränsdragningsalternativ än den nuvarande ”uthuggna linjen i skogen”.
Att de norska läroböckerna inte bara var ointresserade av utan ofta också uttalat fientliga mot rasläran hängde antagligen samman med att många av läroboksförfattarna var socialister, vilket inte var fallet i Sverige och Finland.34
Dessutom satt det relativt radikala Arbeiderpartiet vid makten i Norge under
1930-talet, vilket antagligen även påverkade samhällsklimatet. Att de norska
läroböckerna ger en relativt positiv skildring av planekonomin har säkert delvis
samma förklaring. Norge drabbades också mycket hårt av depressionen, vilket
ökade lockelsen hos ett system som påstått sig ha avskaffat arbetslösheten. I
Norge fanns det heller ingen gammal arvfiendeskap gentemot Ryssland. Det är i
de svenska läroböckerna som den relativa tendensen i skildringen av Peter den
store och Katarina II är mest negativ. I de finländska läroböckerna fick i synnerhet Katarina en mer positiv behandling. Samma skillnad i inställning mellan
svenska och finländska historiker kom i dagen under Föreningarna Nordens
granskningsarbete. När det gäller Sovjetunionens historia var emellertid avståndstagandet lika starkt i bägge länderna.
34 För politisk hemvist hos norska författare av läroböcker i historia för gymnasiet se Lindgjerdet
2001 s227ff
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Det finns inga tecken i läroböckerna på att Sovjetunionen i något av länderna upplevdes som en kraftfull, hotande stormakt som man behövde ta hänsyn till. I samtliga länder beskrevs Ryssland i rätt odiplomatiska ordalag som
efterblivet och obildat. I de svenska läroböckerna syns dessutom tecken på en
arrogans och ett ointresse inför förhållandena i landet, som tog sig uttryck i att
man knappt noterade Sovjetunionens tillblivelse och de förändringar som följt.
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4.8 Kasuistik, 1930-talet
De ryska folken och andra folk i Ryssland, 1930-talet
Ras
Norge

Enbart en geografibok
med gamla rötter tar upp
rasen.
Ras och Ryssarnas rasegenskaper
beskrivs i gymnasieläronatioböckerna i geografi, där
nalkarasläran gås igenom i
raktär
Sverige detalj. Den renaste nordiska rasen fanns enligt
två böcker i Sverige.35
Sällan sammanblandades
längre ras och språk.36
Även nationalkaraktären
beskrevs.37
Ras och
nationalkaraktär
Finland

De finska böckerna
återger rasteorierna
kortfattat och kritiskt.38 Nationalkaraktärer presenteras
emellertid på ett
okritiskt sätt.39 De
finlandssvenska lärböckerna fördjupade
sig liksom de svenska
i rasläran.40

Schulstad 1933 s42: ”Russerne hører til den slaviske folkestamme. De fleste har bredt ansikt, blondt hår og blågrå øine”.

Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s79: Ryssarna tillhör
den ostbaltiska rasen, som utseendemässigt karakteriseras av att
de har ljus ögon- och hårfärg som den nordiska rasen, men
brett och kantigt ansikte som mongolerna.
Nelson & Rydefäl 1939 s127: Ryssarna ”… äro slaver och stå
längre ifrån oss än de folk, som höra till germanerna”.
Swedberg 1936 s9: (Kartan över världens raser har ändrats, så
att finländarna inte längre räknas som mongoler).
Nelson & Westin 1938 s40: Ryssarna är förnöjsamma, tålmodiga och tungsinta.
Lundborg 1928 s117: Ryssarna har ett fördärvligt begär efter
brännvin, är genomgående oärliga och behandlar folkskollärare illa.
Musikka 1936 s39: Finnarna hör till samma vita ras som resten av
Europas befolkning, (Inget sägs om underraser.)
Leiviskä 1937 s126: Ryssarnas mest utmärkande egenskaper är
bristen på självkänsla och företagsamhet, vilket lett till att tyskar
och framförallt judar fått stort inflytande över ekonomi och statsliv. s223f: (Nämner de fem underraserna i Europa, men ifrågasätter indelningen på grund av den stora rasblandningen). Just nu
pågår en bred undersökning av finnarnas rasegenskaper, som kan
ge klarhet i folkets rastillhörighet.
Sahlberg 1935 s59: En ras är en grupp människor med liknande
kropps- och själsegenskaper. s62: Den nordiska rasens blick vittnar
om beslutsamhet och kraft, den ostbaltiska blicken är dyster och
trumpen. Den nordliga rasen påstås besitta ledarförmåga och
intelligens medan ostbalten (ryssar och finnar) karaktäriseras av
sisu, fantasirikedom och projektmakeri.

35 Swedberg & Olsson 1936 s219, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s79
36 Nelson & Rydefält 1939 s127, Swedberg 1936 s9
37 Nelson & Westin 1938 s40, Lundborg 1928 s117
38 Leiviskä 1937 s223f, Musikka 1936 s39,
39 Leiviskä1937 s126
40 Sahlberg 1935 s59, 62
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Bildning
Norge
Bildning
Sverige
BildningFinland
Reform
försök
Norge
Reform
försök
Sverige

Reform
försök
Finland
Mongolerna
Sverige
Mongolerna
Finland
Rel, No
Religion
Sverige

Haffner 1935 s137: Ryssland är efterblivet och folkets bildning är låg. ”Det kommer
dog ikke av att de er mindre begavet”. Orsaken är istället sekelgammalt vanstyre och det
långa avståndet till Väst- och Sydeuropa.
Ryssar är obildade, oupp- Carlsson & Orrgård 1936 s108: ”Folkupplysningen i
lysta och kulturellt lägre Ryssland har länge stått lågt, en stor del av landets inbyggare kan varken läsa eller skriva”.
stående.41
Ryssar är obildade, oupp- Leiviskä 1937 s125f: Ryssland skiljer sig från Nord- och
lysta och kulturellt lägre Centraleuropa på så sätt att folkbildningen där är mycket
låg.
stående.42
Skard & Midgaard 1939 s54: Peter I skulle ”göra folk” av ryssarna. s55: Ryssarna förändrades egentligen inte under Peters tid, men de från Sverige erövrade områdena
bidrog till att öppna landet för europeiskt inflytande.
Ryssarna var en Jacobsson & Falk 1934 s74: Ryssland var – trots den
skock djur som ”europeisering”, som Peter försökte sig på – en barbarstat, och
skulle förvandlas till Karl XII:s kamp mot tsar Peter kan betraktas som en försvarsstrid
för västerländsk kultur och västerländskt statsliv gentemot
människor.43
Moderniseringsför- österns barbari och despotism. I den kampen sökte Karl XII få
söket misslyckades hjälp av … Polen, Ukraina och Turkiet… Så förlorade Sverige –
den västerländska kulturens förnämsta utpost i norra Europa –
emellertid.44
sin stormaktsställning.
Malmberg 1938 s196: Peter I försökte göra en modern stat av sitt asiatiska barbarrike.
Lindeqvist 1932 s100:Landet var för stort och folket för efterblivet för att reformerna
skulle få effekt, det gick inte att hitta dugligt folk till alla statsuppgifter.
Mantere & Sarva 1939 s149: Katarina II:s försök med riksdagar misslyckades på grund
av delegaternas okunnighet.
Ryssarna
är Morén 1934 s254: Några hundra år efter Rurik erövrades Ryssland
präglade
av av ett vilt, människoätande mongolfolk. Nu vande sig ryssarna för
mongolernas
alla tider att behandlas som trälar, krypa för sin överhet och leva
under barbariska förhållanden.
herravälde. 45
Ryssarna
är Ottelin 1926 s144: Man märker ännu drag hos det ryska folket som
präglade
av tyder på att man länge lytt under halvvilda asiater: man kryper för
mongolernas
överheten och tar emot stryk som trälar, det rätta frihetssinnet är
borta.
herravälde.46
Haffner 1937 s138: Religionen har i Ryssland ofta form av övertro.
Den ortodoxa kyr- Rydfors 1932 s163: Peter förmådde ryssarna att ge klockmalm
kan ökade efter- till kanoner med argumentet att för det krävdes helgad malm för
att besegra de svenska kättarna.
blivenheten.47

41 Se till exempel Carlsson & Orrgård 1936 s108, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936a s47
42 Musikka 1936 s58ff, Leiviskä 1937 s125, Sahlberg 1931 s154, Aro, Rosberg & Poijärvi 1937

s66
43 Grimberg 1938 s357, Morén 1934 s254, Rydfors 1932 s162
44 Grimberg 1938 s357, Falk & Jacobsson 1934 s74, Jacobsson & Erlandsson 1939 s162
45 Morén 1934 s254, Erlandsson & Jacobsson 1939 s162
46 Ottelin 1926 s144, Lindeqvist 1932 s67, Leiviskä 1937 s216
47 Swedberg & Olsson 1936s 22, Falk & Jacobsson 1934 s72, Rydfors 1932 s163
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Den ortodoxa kyrRelikan har satt en
gion
Finland utomeuropeisk
prägel på Ryssland.48

Leiviskä 1937 s125f: Via Byzans har österländsk kultur kommit
till Östeuropa. Viktig i sammanhanget är den grekisk-katolska
kyrkan, som med sina talrika munkar och präster, formella
gudstjänster med ikoner, långa och stränga fastor samt oräkneliga
lättjebefrämjande helgdagar har satt sin stämpel på alla de länder
dit den utbrett sig.
Byn
Schulstad 1933 s43f: Storryssarna ”…bor i små og skitne tømmerhus”. Ukrainarnas
Norge hus omges av trädgårdar med frukter och blommor, inne är det rent och trevligt.
Ryssarnas
boende Sahlberg 1931 s153f: Allmogens bostäder är trånga och smutDen
beskrivs som elän- siga med ohyra samt tarvlig och fattig inredning. Storryssarnas
ryska
digt, i synnerhet av byar är tråkiga, enformiga och kala. Stugor av obilad stock
byn
Finland Sahlberg, som dock bildar kilometerlånga rader längsmed bygatan, där barn tumlar
beskriver Ukraina mer om i smutsen med höns och grisar. Lillrysarna däremot bor i
trevliga byar av vitrappade hus, omgivna av fruktplanteringar
positivt.49
och trädgårdar.
Leiviskä 1937 s114ff: Mordvinerner, tjermisser och andra finskbesläktade
Frände- Finskfolk bodde utbrett i centrala och norra Östeuropa innan slaverna erövrade
folken språkiga
geografi- området. Slaverna var utrustade med västeuropeiska vapen och trängde fram i
lärostora skaror längs floddalarna. Det stämmer inte, att de finsk-ugriska folken
Finland böcker
var oförmögna att skapa självständiga stater. Att sådana inte uppstod berodde
ägnar
på att folken bodde utspridda i skogen. Slaverna bodde tätt i Moskvaområdet
mycket
och kunde besegra de finska stammarna en och en. Volgafinnarna stred på
större
tatarernas sida, och förlorade sin självständighet i och med att dessa fördrevs
utrymme på 1400-talet.
åt
de Jotuni 1939 s88f: St. Petersburg ligger i Ingermanland, och våra stamfränder
finskdär var tidigare hovherrarnas slavar. Därför har de i många avseenden blivit efter
ugriska
oss, och på sista tiden har de fått lida av bolsjevikernas förtryck. Tusentals har
folken i fördrivits och förts som fångar ända till Sibirien. Ingermanland har gett många
Ryssland sagor och dikter till Kalevala. s214f: Finlands östgräns är inte naturlig, utan bara
än åt ryss- en i skogen uthuggen linje. Den delar med våld finnarnas bosättningsområde i
två delar. Vi lärt oss från historien varför gränsen är sådan. Gränsen är ett heligt
arna.50
område, som ingen får ostraffat skada. Som vi försvarar vårt hem mot våld, så
måste varje finländare försvara fosterlandets gränser mot angrepp. s274-278.
Den del av Finland som ligger runt Vita havet och nu tillhör Ryssland heter
Vienanmaa. Språkgränsen sammanfaller med den naturliga gränsen Ishavet Vita havet – Onega – Äänisjärvi – Ladoga - Finska viken. Kolahalvön ingår
också. Detta är också gränslinjen mellan Nord- och Östeuropa. På den finska
sidan är det varierad och vacker natur, på den ryska sidan enformiga stränder
och slätter. Finnarna var inte skapade för att odla Östeuropas bördiga slätter,
deras uppgift har varit att bosätta sig i de skogiga ödemarkerna. Det känns som
om förfäderna inte trivdes i Östeuropas enformighet utan skaffade sig ett sjörikt
land. Flertalet i Vienanmaa är karelare, över 100 000, dessutom finns där andra
finnar. De ryska folkräkningarna räknar karelare vilka kan prata ryska som
ryssar. Troligtvis är den finska befolkningen ännu större.

48Ottelin 1926 s144, Leiviskä 1937 s125f
49 Leiviskä 1937 s125, Sahlberg 1931 s153f
50 Musikka 1936 s39, 53, 60f, Leiviskä 1937 s114ff, Jotuni 1939 s88f, Aro, Rosberg & Poijärvi

1937 s65f, 68
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Positivt
Norge
Positiva
sidor
Sverige

Haffner 1935 s137: Ryssarna står trots dålig folkbildning på nivå med andra folk i Europa
beträffande litteratur, konst och vetenskap. Ukrainarna står genomsnittligt högre.
Enstaka
Nelson & Rydefält 1939 s127: Storryssarna är nyröjare erövrare och kolopositiva
nisatörer.
drag hos Nelson & Westin 1938 s40: Lillryssarna är de bästa åkerbrukarna, men
ryssar och underlägsna storryssarna som hantverkare och köpmän
andra folk Lundborg 1928 s117: De ryska bönderna är ett arbetsamt, ihärdigt och
i Sovjet tålmodigt folk, som tillika är gästfria och glada och tycker om sång musik
nämns.51 och dans.
Swedberg 1936 s9: Armenier är som andra främreorientaler goda människokännare.
Leiviskä 1937 s125: Det finns flera universitet och högskolor, även om deras påverkan
Posibara märks i trängre kretsar och inte börjat påverka folkets bildningsnivå,
tiva
Sahlberg 1931 s154: Ryssar är vänliga och hjärtliga, de har fostrat många tonsättare,
sidor
Finland författare och målare. Man äter enkel, nyttig föda med mycket grönsaker.
Aro, Rosberg & Poijärvi 1937 s67: Ryssarna är händiga till sin natur. s157: Armenier är
ljushyade och mer andligt begåvade än sina grannar.

Folken i förenta staterna
De vita amerikanerna Schjøth & Lange 1937 s119f: Amerikanen har en hänsynslös
har många goda egen- energi.
skaper.52 Den sociala Schulstad 1933 s68: Barnen till norska immigranter får relitryggheten är dålig.53 gionsundervisning på norska på sommaren.
Även andra baksidor Haffner 1935 s211f: Amerikanerna är mycket nervösa, vilket
torde bero på den omväxlande väderleken.
nämns.54
De vita ameri- Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936a s202: ”Yankeen [jä'nkin],
Yankanerna
har sådom den äkta Amerikanen kallas, är känd för ovanlig djärvhet och
kees
goda företagsamhet, han är ihärdig, praktisk och uppfinningsrik i sin sträSverige många
egenskaper.
van att nå ett föresatt mål. Arbetet skattas högre i Amerika än någon
Carlsson,
annanstans, en dugande man kan bli nästan vad han vill.” PenningRönnholm och ens makt är större än någon annanstans i Amerika, och man försöker
Moberg
ser förvärva rikedomar genom reklam och humbug.
emellertid
Swedberg 1936 s45: (Visar med hjälp av en karta sambandet mellan
pengarnas makt klimat och arbetsförmåga. Arbetsförmågan har poängsatts av geograsom negativ.55 fer, vilka gett högst poäng åt de tempererade zonerna i Västeuropa
och Nordamerika).
De vita amerikanerna har Leiviskä 1939 s242: I Amerika råder förakt för tradiYanmånga goda egenskaper. tioner, själviskhet och materialism.
kees
Finland Leiviskä och Sahlberg ser Sahlberg 1931 s264: ”Den, som har kraft och uthållighet
kan bli nästan vad han vill, men den late går hjälplöst
också negativa sidor.56.
under”.
Yankees
Norge

51 Nelson & Rydefält 1939 s127, Nelson & Westin 1938 s40, Carlsson, Rönnholm & Moberg

1936a s47, Lundborg1928 s117, Swedberg 1936 s9
52 Schjøth & Lange 1937 s119, Haffner & Knudsen 1939 s128
53 Haffner & Knudsen 1939 s127, Schibsted & Sømme 1936 s123
54 Schjøth & Lange 1937 s119f, Haffner 1935 s211f
55 Carlsson & Orrgård 1936 s242, Swedberg & Olsson 1936 s172, Rydfors 1932 s223, Carlsson,
Rönnholm & Moberg 1936a s202, Swedberg 1936 s45
56 Jotuni 1939 s189, Leiviskä 1937 s342, Sahlberg 1931 s264, Aro, Rosberg & Poijärvi 1937
s214
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Karaktärens
rötter
Norge
Karaktärens
rötter
Sverige

Haffner 1935 s206: Germanernas goda kolonisationsförmåga har gjort att Nordamerika utvecklats bättre än det romanska syd. s212: (Räknar upp de nationaliteter som
smält samman till ett amerikanskt folk, däribland ryssar, italienare och polacker).
Redan för att våga utvandra måste man vara
duktig och viljestark.57 I
det nya landet fick de
sedan med tiden yankeens goda egenskaper.58

Jacobsson & Erlandsson 1939 s171: Kolonisternas hårda liv
var härdande och främjade företagsamheten.
Nelson & Westin 1938 s221: Syd- och östeuropéer ”… stå
ej lika högt som germanerna i arbetsduglighet och folkbildning”. På grund av språkens olikhet har de svårt att lära sig
engelska och amerikaniseras, därför har man inskränkt deras
invandring.
goda Jotuni 1939 s187ff: ”Jenkkit” uppstod genom att de invandrade folken
Karak- De
egenskablandades med varandra och med indianerna. Eftersom det resulterande
tärens
perna hos folket pratar engelska är det ett germanskt folk. Det var de många folkens
rötter
Finland befolknigen bästa egenskaper som blandades.
kom
till Ottelin 1926 s154: De puritanska kolonisterna var emot trosförföljelse,
Amerika
och behovet av bibelläsning gjorde att de grundade skolor. Det var också
med invan- viktigt för dem att alla hade lika andel i styrelsen. På den grundvalen,
fromhet utan tvång mot andra, folkbildning och självstyrelse så byggdes
drarna.59
vad som skulle bli världens främsta rike.
Haffner 1935 s212: Indianerna förde en förtvivlad kamp mot de vita som rövade deras
Indialand.
nerna
Norge Schulstad 1933 s65: De har svart hår och rödbrun hud, de klär sig och lever nu som andra.
Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s228: Indianerna uppgår så småningom i den
Indiaövriga befolkningen i och med att deras barn går i skola.
nerna
Sverige Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936a s202: ”Numera finnes i den fjärran västern
blott en ringa återstod av vilda indianer, som fortsätta sitt jägarliv på prärierna eller i de
stora skogarna”. Swedberg 1936 s173: Indianerna bidrog med odlingsväxterna majs,
tobak och bomull.
Sahlberg 1931 s264: Irokeserna har blivit civiliserade, medan siouxer och puebloindiaIndianer bor i reservationer. De flesta indianer har emellertid dött av eldvatten och smittonerna
Finland samma sjukdomar.
Ottelin 1926 s155: Bland kolonister tyckte indianerna bäst om nordborna i Nya Sverige. Jotuni 1937 s187: De är vanligtvis vänliga, allvarliga och fredliga, men blir de arga
så är de råa och blodtörstiga, de njuter av att pina och hämnas. De är utrustade med
skarp syn och hörsel, och är kloka och sluga. På sin tid var de alltså ganska farliga för de
vita.

57 Nelson & Westin 1938 s221
58 Swedberg & Olsson 1936 s172, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s226, Falk &

Jacobsson 1934 s200 Jacobsson & Erlandsson 1939 s171
59 Ottelin 1926 s154, Leiviskä 1937 s342, Jotuni 1939 s187ff
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De
flesta
norska läroböcker ställer
inte upp på
rasismen eller
tar
direkt
avstånd ifrån
den. Schjøth
och
Lange
menar däremot att de
svarta är lågt
stående. 60

Schibsted & Sømme 1936 s117: Skillnaden mellan raserna är mest av
kroppsligt slag. s119: ”Synes du det er riktig at negrene i sydstatene
ikke får bo på samme hotell som hvite, ikke blir pleiet på de samme
sykehusene, og ikke engang får lov till til å reise på samme
sporvogner?”.
Haffner & Knudsen 1939 s127: De vitas ingrodda motvilja gör att de
svarta fortfarande måste känna sig som slavar.
Schjøth & Lange 1937 s122: Negrernas rösträtt ledde till stora missbruk, varför de vita i söder bestämde sig för att hålla dem borta från
politiken. Detta har lyckats också där negrerna är i majoritet, och det
härskar en oövervinnelig fördom mot färgade. Genomgående står de
också lågt, de är ofta kriminella och kan bara utföra enkla och grova
arbeten. Upphävandet av slaveriet innebar att ”…fire millioner negrer,
uvitende og uskikkede til å greie sig selv, var med ett slag gjort till herrer over sin egen skjebne”.
De svarta är Swedberg 1936 s12: Negrernas utseende karaktäriserar dem som priDe
intellektmitiva människor. Att de står högre än de verkligt primitiva folken (till
svarta
Sverige uellt lägre exempel aboriginer) beror antagligen på att de upptagit hamitiska folkelement. De är händiga, läraktiga och anpassningsbara, men utan skastående.61
Flera läro- pande kraft och fantasi. De är muntra och levnadsglada, men utan förutböcker ser seende och andlig självständighet. Bland Amerikas negrer har framträtt
kulturellt betydande personligheter, som emellertid torde ha varit av
avigsidor
med
de blandras. Exemplen Liberia och Haiti visar hur negrerna återgår till enkla
svartas fri- afrikanska förhållanden när stödet från de vita upphör.
Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s227: Negrerna har försjunkit i
görelse
under in- kroppslig och andlig slöhet eftersom de inte längre tvingas till arbete.
Falk & Jacobsson 1934 s202: ”Man gav negrerna icke blott frihet utan
bördesäven medborgerliga rättigheter, vilka de saknade förutsättningar för att
kriget.62
rätt använda”.
Sahlberg 1935 s234: Slavhandeln berodde på negrernas kroppsstyrka i
Sahlbergs
De
kombination med deras oförmåga att sammansluta sig till riken. När
finlandssvarta
Finland svenska geo- tre negrer träffas, binder två den tredje och säljer honom som slav.
Trots européernas ansträngningar så fortgår slavhandeln i Sudan. Neggrafiläroböcker ger en rerna stannar i andlig utveckling efter 13 års ålder. De blir lätt glada
minst
lika men har lika lätt till tårar, älskar bullrande musik och grannlåt. De
nedvärderan- bekymrar sig inte för morgondagen utan slår gärna dank dagen i ända.
de bild av de Leiviskä s1937 s345: Äktenskap mellan svarta och vita är förbjudna i
svarta som de söder, men romaner som till exempel italienare ökar ändå mulatternas
svenska läro- antal, då de har mindre rasstolthet än germanerna.
böckerna.
De
svarta
Norge

60 Schibsted & Somme 1936 s117, 119, Haffner & Knudsen1939 s127, Schjøth & Lange 1937 s122
61 Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b s77, Swedberg 1936 s12
62 Jacobsson & Erlandsson 1939 s226f, Falk & Jacobsson 1934 s202, Carlsson, Rönnholm &

Moberg 1936b s227
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Rysslands ekonomi, 1930-talet
De
norska
geografiläroböckerna ser
mest fördelar
med
den
stordrift som
höll på att
införas i den
sovjetiska
ekonomin.63
Också historieläroböckerna är positiva till reformernas
resultat, även
om det förekommer kritik mot sättet
de
genomförts på.64

Haffner 1935 s138:Bönderna var fattiga och ovetande och kunde
inte bruka jorden lika bra som till exempel norska bönder. Före
kriget måste de förpanta sin jord och arbeta hos storgodsägare.
Först styckades godsen upp, och nu försöker de styrande göra jordbruket till en industri. Bönderna blir arbetare på kollektiva bruk.
Schibsted & Sømme 1936 174f: (Jämför kolchoserna med storfarmerna i USA, där bönderna är lönearbetare, med sovjets bönder
som blivit statsfunktionärer efter revolutionen. Också användningen av maskiner jämförs med USA). De gamla jordbruken var
så små att man inte ens kunde hålla en häst.
Skard & Midgaard 1939 s242f: Kollektiviseringen drevs igenom
med förvisningar, fängelsestraff och avrättningar. Man anlade
också 5000 jättelika statliga jordbruk på tidigare obrukade områden i syd, men trots detta ökade inte spannmålsproduktionen
under den första femårsplanen. Industrin däremot mer än fördubblade sin produktion på många områden. Arbetslösheten, som
samtidigt var Västeuropas största problem, försvann helt även om
lönerna var låga. Analfabetismen utrotades och teatrar, biografer
och bibliotek skapades på landsbygden. Detta arbete fortsatte under den andra femårsplanen, som skapade mycket bättre förhållanden än tidigare, vilket bland annat visade sig i att ransoneringen av
matvaror försvann.
De flesta läroböcker konstaterar Falk & Jacobsson 1934 s216: Staten försöker
Kollektivisering och endast att industrin utvecklas och med tvångsmetoder genomdriva en väldig
industrial- jordbruket mekaniseras.65 Endast produktion, detta kallas femårsplaner.
isering
Jacobssons två böcker går in på Jacobsson & Erlandsson 1939 s239: Jord och
industri har förstatligats.
Sverige
förändringens art.66
Kollektivisering och
industrialisering
Norge

63 Schibsted & Sømme 1936 s174f, Haffner & Knudsen 1939 s35, 71, 185, Haffner 1935 s138,
Schulstad 1933 s43
64 Skard & Midgaard 1939 s242f, Schjøth & Lange 1937 s161
65 Carlsson & Orrgård 1936 s110, Nelson & Rydefält 1939 s126f, Carlsson, Rönnholm &
Moberg 1936a s47f, Swedberg & Olsson 1936 s23
66 Falk & Jacobsson 1934 s216, Jacobsson & Erlandsson 1939 s239
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Kollektivisering och
industrialisering
Finland

De finska
lärböckerna
lyfter fram
avigsidorna
med
omvandlingen i
Sovjet. Sahlberg beskriver
det
gamla Ryssland,
och
socialismen
noterar han
överhuvudtaget inte.67

Musikka 1936 s58-61: Produktionsanläggningar, åkrar och skogar ägs
av staten och följaktligen har alla näringsgrenar gått tillbaka. Karelens
naturrikedomar kommer endast staten till nytta, och invånarna får söka
sin knappa utkomst på andra sätt. Stamfränderna i Ingermanland
skulle nog klara sig rätt bra på jordbruk och boskapsskötsel om inte
ryssarna förtryckte dem så hårt.
Leiviskä 1937 s123ff: Kollektiviseringen har trots nyodling och införandet av nya maskiner lett till en försvagning av jordbruket och till
boskapsskötselns förfall. Genom stora investeringar har industrin nått
en anmärkningsvärd volym, men trots detta finns det på många områden en stor brist på industriprodukter.
Sahlberg 1931 s154: I många trakter förstår sig bonden varken på dikning eller gödsling, och inte heller andra näringar bedrivs med samma
kunskap och omsorg som i Västeuropa. Man misshushåller med skogarna, jägarna kan fälla ett träd bara för att komma åt en skjuten ekorre.
Under senare tid har ryssarna dock fått upp ögonen för landets rikedomar, och man planerar anläggandet av stora fabriker.

Amerikas ekonomi, 1930-talet
Världens
ledande
ekonomi
Norge

Världens
ledande
ekonomi
Sverige

Amerika har världens främsta
ekonomi. Jordbruk, industri,
bergsbruk och skogsbruk är
större än någon annanstans.68
Den ojämna inkomstfördelningen kritiseras.69 Schjøth
och Lange kritiserar också
pengarnas inflytande över
politiken70

Schibsted & Sømme 1936 s123: ”Du har kanskje
hørt om de høie arbeidslønningene i U.S.A.? Men de
har et motstykke i de elendige lønningene som millioner av arbeidere får – saerlig negrer og syd og
østeuropeere. U.S.A. er mangemillionaerenes land.
Men det har varit få sosiale tiltak som har trygget
fattige, arbeidsløse, syke og gamle”.
Schjøth & Lange 1937 s165: Miljonärerna och miljardärerna försöker genom trusterna lägga under sig
hela näringsgrenar. Via tidningar och mutor lägger
de sig dessutom i politiken.
Jordbruk, industri, bergsbruk och Carlsson, Rönnholm & Mober 1936a
skogsbruk är större än någon annan- s302: USA står främst av alla jordens länstans. Det är bara i Ernst Carlssons läro- der när det gäller näringslivets utveckling
böcker som man kan hitta någon kritik, på olika områden. s303: Virkestillgången
och den inskränker sig enbart till skogs- minskar kraftigt, skövlingen pågår som
bäst i nordväst och sydost.
vården.71

67 Musikka 1936 s58-61, Jotuni 1939 s86, Leiviskä 1937 ss123ff, Mantere 1936 s338,

Lindeqvist 1933 s92, Sahlberg 1931 s154
68 Haffner 1935 s212, Haffner & Knudsen 1939 s123, Schibsted & Sømme 1936 s123,
Schulstad 1933 s65-69
69 Schibsted & Sømme 1936 s123, Haffner 1935 s212f,
70 Schjøth & Lange 1937 s165
71 Nelson & Westin 1938 s222, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936a s302f, Carlsson &
Orrgård s242
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Världens
ledande
ekonomi
Finland

Amerika har världens främsta ekonomi.
Jordbruk, industri, bergsbruk och skogsbruk är störst i världen.72 Också kritik
förekommer, bland annat mot rovdrift
inom jord- och skogsbruket.73

Leiviskä 1937 s345: Stora truster driver
upp priserna, men ibland kan konkurrens
mellan trusterna pressa dem i botten. Den
drivna arbetsfördelningen gör det mänskliga arbetet maskinellt. Jordbruket på
prärien liknar rovdrift.

Framstående personer
Peter kom i kontakt med västerlänningar under sin uppväxten. Under sin bildningsresa
till Europa arbetade han bland annat som skeppstimmerman i Holland. Han klippte
adelns skägg och rockar för att de skulle se europeiska ut.74 Norska och svenska böcker
menar dessutom att Peter var en rå barbar och suput. 75
Falk & Jacobsson 1934 s76: ”Vilken kontrast mellan Peter och hans motståndare, den
sedestränge Karl XII”.
Grym- De norska läroböckerna ger få exempel på Høst 1923 s172: Peter fängslade och lät
het Nor Peter den stores grymhet.
avrätta tronföljaren. Alexei.
Grym- Peter den store gjorde grym- Grimberg 1938 s358: Peter lät piska ihjäl sin son
heter som att låta avrätta sin son Alexei med knutpiska, han var själv bödel när de
heten
Sverige Alexei.76
upproriska streltserna skulle avrättas
Grym- I finländska böcker sägs kort och gott Lindeqvist 1932 s113: Streltserkåren upplöstes
att Alexei dog i fängelse, och Peters Ottelin 1926 s146:Det heter att Peter själv var
heten
Finland roll i avrättningen av streltserna är mer bödel
oklar.77.
Trots goda föresatser lyckades Høst 1923 s175: Reformerna misslyckades eftersom
Katarina II inte Katarina II åstadkomma Katarina saknade uthållighet och hade bedragaren
Norge mycket.78
Potemkin till minister.
Katarina konspirerade mot sina Grimberg 1938 s359: Bäst lyckades Katarinas
Katarina II grannländer. Fyra böcker säger att onda anslag mot Polen.
Sverige Gustav III räddade Sverige undan Rydfors 1932 s167: Hon mördade sin man, och
Katarinas anslag.79 Rydfors ogillar hennes liv blev en rad skamlösa utsvävningar.
hennes moral.80 Endast Falk och Falk & Jacobsson 1934 s104: Katarina inJacobsson menar att förbättringar skränkte tortyren och ökade den religiösa toleransen.
åstadkoms.81
Peter I
Norge,
Sverige
och
Finland

72 Leiviskä 1937 s345, Jotuni 1939 s188f, Sahlberg 1931 s267, Aro, Rosberg & Poijärvi 1937
s214ff
73 Leiviskä 1937 s345f, Sahlberg 1931 s265f, Aro, Rosberg & Poijärvi 1937 s215
74 Grimberg 1938 s357, Morén 1934 s254, Jacobsson & Erlandsson 1939 s162f, Falk &
Jacobsson 1934 s74, Mantere & Sarva 1936 s145f, Ottelin 1926 s145f, Lindeqvist 1932 s110f,
Skard & Midgaard 1939 s 154f, Høst 1923 s172f
75 Grimberg 1938 s357f, Morén 1934 s256, Jacobsson & Erlandsson 1939 s163, Falk &
Jacobsson1934 s76, Skard & Midgaard 1939 s155, Høst 1923 s173
76Grimberg, Carl 1938 s358, Morén 1934 s255f (Piska) Falk & Jacobsson 1934 s76 (Tortyr)
77 Mantere & Sarva 1936 s146, Lindeqvist 1932 s110, 113, Ottelin 1926 s146
78 Skard & Midgaard 1939 s156, Høst 1923 s175
79 Bergström & Greiff 1935 s212, Grimberg 1938 s359, Rydfors 1932 s167, Falk & Jacobsson
1934 s104
80 Rydfors 1932 s167
81 Falk & Jacobsson 1934 s104
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Katarina II bereds stor plats i de
Katarina II finländska läroböckerna, och hon
Finland skildras mer positivt än i svenska
läroböcker. Katarina förbättrade den
religiösa toleransen, grundade högre
flickskolor och städer.82

Mantere & Sarva 1936 s18: Katarinas man Peter
mördades av sina vakter vid ett dryckeslag. Peter
var utan förmåga och folkligt stöd samt
behandlade sin fru illa. Katarina var däremot
populär bland folket. Lindeqvist 1932 s130:
Hon grundade flickskolor och 200 städer, däribland Odessa.
Wash- Washington skildras i mycket posi- Kleppen 1939 s164: Genom klokhet, tapperhet
ington tiva ordalag och ges en stor andel i och handlingskraft frälste Wahington landet.
Norge koloniernas seger.83
Han var en ädel, högsint man.
Wash- Samma som i de norska läro- Jacobsson & Erlandsson 1939 s172f: Washington var
ington böckerna.84
klok och efaren, en stor fosterlandsvän. Han bragte
Sverige
ordning och ingjöt mod.
Wash- Samma som i de svenska och Mantere & Sarva 1936 s141f: Washington var
ington norska läroböckerna, dessutom varken genialisk eller välutbildad.
Finland nämns att han var ärlig och inte Lindeqvist 1932 s97: Han var inte någon utomordentlig härförare.
särskilt intellektuellt begåvad85
Franklin Høst 1923 s185: Han gav ut många böcker för att lära folket
Frank- Benjamin
uppfann åskledare och arbetsamhet och sparsamhet. De perukförsedda hovherrarna i
lin
få
med Versailles sågs Franklin i sin enkla dräkt som sinnebilden för
Norge lyckades
Frankrike i frihets- den republikanske medborgaren. Han ryckte blixten från himlen och spiran ur tyrannens hand.
kriget.86
Frank- Franklin har stor del i att Bergström & Greiff 1935 s214: Franklin var yngst av 17 barn,
USA kunde vinna frihets- pappan var en fattig ljusstöpare. Den unge Franklin jobbade
lin
Sverige kriget. Bergström och Gre- som ljusstöpare och boktryckarlärling på dagarna, och läste i
iff skriver ett långt idealise- skenet av uppsamlade ljusstumpar på nätterna. Han levde på
skorpor, vatten och lite russin för att ha råd att köpa böcker.
rande stycke.87
Frank- Franklin var ett mönster av Mantere & Sarva 1936 s141f: Franklin läste natt och dag,
lin
flit och studieiver.88 Dess- också under måltiderna.
Finland utom var han upphovsman Ottelin 1926 s156f: Franklin började ge ut en tidning,
till
åskledaren
och som han skrev, satte, tryckte och sålde själv. Vid 42 års
deklarationen om de ålder var han så rik att han kunde ägna sig åt allmänna
mänskliga rättigheterna.89 värv. Han såg till att Philadelphia fick stenläggning, belysHan imponerade på den ning, brandkår, polis, sjukhus och universitet. Från honom
franska hovadeln med sin härstammar de sedelärande ordstäven ”Lättjan går så långenkla klädedräkt, och lyck- samt att fattigdomen snart upphinner henne” och ”Det är
ades få med Frankrike i svårt att få en tom säck att stå”.
Lindeqvist 1932 s97: Han ryckte blixten från himlen och
kriget.90
spiran ur tyrannens hand.

82 Mantere & Sarva 1936 s148f, Lindeqvist 1932 s130, Ottelin 1926 s153
83 Skard & Midgaard 1939 s161, Høst 1923 s184, Kleppen 1939 s164
84 Bergström & Greiff 1935 s214, Morén 1934 s262, Jacobsson & Erlandsson 1939 s172f,
Rydfors 1932 s173, Grimberg 1934 s362
85 Mantere & Sarva 1936 s140ff, Lindeqvist 1932 s97, Ottelin 1926 s156 (Inget om svag begåvning)
86 Høst 1923 s185, Skard & Midgaard 1939 s161, Kleppen 1939 s164
87 Bergström & Greiff 1935 s214, Rydfors 1932 s173
88 Mantere & Sarva 1936 s141f, Ottelin 1926 s156f
89 Åskledaren: Malmberg 1938 s230, Ottelin 1926 s157. Mänskliga rättigheter: Lindeqvist 1932
s97
90 Malmberg 1938 s234, Ottelin 1926 s157, Lindeqvist 1932 s97
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Lincoln Schjøth & Lange 1937 s121: Lincoln ville inte tvinga någon att upphäva slaveriet, utan
Norge försökte bara bevara unionen.
Kleppen 1939 s200: Lincoln var en ädel och varmhjärtad man.
Lincoln Morén gör ett hjälte- Morén 1934 s274. Han föddes i ett litet blockhus som hans far
Sverige porträtt över Lincoln, byggt. Abraham började tidigt med tungt arbete, och på kvällen
och han berömmer ristade han i brasskenet bokstäver med kol på brädbitar. Han
honom
för
att härdades av nybyggarlivet och var stark som en björn. Han flotslaveriet
avskaf- tade timmer, slaktade svin, var affärsman och postmästare samt
fades.91 I Jacobssons deltog i krig mot indianerna. Lediga stunder ägnade han mest åt
läroböcker beröms att skaffa ökat vetande. Den ädle människovännen Lincoln
Lincoln istället för att bidrog mer än någon annan till slavarnas frigörelse, som innebar
han inte var någon av att miljontals människor befriades från träldomsoket
de mest extrema sla- Jacobsson & Erlandsson 1939 s226f: Mordet på Lincoln var
verimotståndarna.92 ödesdigert, eftersom radikala republikaner tog över. Lincoln
skulle ha nöjt sig med att ge slavarna frihet, men nu fick de också
medborgerliga rättigheter.
Lincoln Lincoln framställs precis Mantere & Sarva 1939 s311: Slaveriet är kristenhetens
Finland som hos svenske Morén outplånliga skamfläck. Lincoln var en djärv men måttlig
som en idealmänniska. Han slaverimotståndare.
var en ivrig motståndare till Malmberg 1938 s280: Lincoln såg med förtrytelse negrerna föras fastkedjade till marknaden.
slaveriet.93

Demokratin i Sovjet
Revolu- De norska böckerna
tionen ägnar stort utrymme
Norge åt revolutionen och
Sovjetunionen. Desutom hittar de
norska
författarna
åtskilligt positivt i det
sovjetiska samhället.
Schjøth och Lange är
de enda författarna
på1930-talet
som
rentav
beskriver
Sovjetunionen som
en utopi. 94

Skard & Midgaard 1939 s239-243: Bolsjevikerna införde
”skrekkvelde” mot sina rivaler inom landet. Den nya konstitutionen från 1936 påminner om den i demokratiska länder, men
fortfarande är bara ett parti tillåtet. (De nämner även många
ekonomiska och kulturella framsteg.)
Schjøth & Lange 1937 s239-243: Ledningen har gjort mycket
för att höja folkupplysningen och väcka massornas andliga intressen. Analfabetismen är nästan utrotad. Mödrars och barns ställning har tryggats genom en rad lagar. 1936 års författning kom
till efter att ha diskuterats på tusentals möten runt om i landet.
Den fastslår samväldets socialistiska karaktär, och förklarar att
arbete är en plikt och en rätt för varje arbetsduglig medborgare.
Kvinnor är i varje avseende jämställda med män, och varje medborgare har rätt att välja och bli vald, utan hänsyn till ras, nationalitet, tro eller social ställning. Emellertid är bara det kommunistiska partiet tillåtet.

91 Morén 1934 s274
92 Jacobsson & Erlandsson 1939 s226f, Falk & Jacobsson 1934 s201
93 Malmberg 1938 s280, Mantere & Sarva 1939 s309ff
94 Skard & Midgaard 1939 s239-243, Schjøth & Lange 1937 s161f
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Revolu- De svenska Rydfors 1932 s228f: De kroppsarbetande massorna, ledda av Lenin, tog
tionen böckerna är makten under våldsgärningar som övergick den franska revolutionens.
Sverige kraftigt
Falk & Jacobsson 1934 s216: Genom avrättningar, nöd och svält har
negativa till man gjort sig av med hela samhällsklasser, och endast med hjälp av arden ryska mén lyckas man hålla sig kvar vid makten.
revolutioBergström & Greiff 1935 s233: (Rubrik) ”Tre diktaturer” (Sovjet, Italien
och Tyskland).
nen.95
Revolu- Även finländska Mantere & Sarva 1936 s336ff: Sovjetunionen är i verkligheten en
är diktatur, Lenin och Stalin diktatorer som upprätthållit sin makt med
tionen läroböcker
Finland mycket negativa hjälp av tjekans spioner och angivare.
till
sov- Malmberg 1938 s301: Proletariatets diktatur innebar att alla måste
jetstaten.96
bli bolsjeviker. Anhängare av andra partier sköts eller flydde:
Finland Rydfors 1932 s228: ”I enlighet med sin uppfattning om folkens självbestämningsrätt hade
erkänns de härskande bolsjevikerna förklarat, att ingen främmande nation borde mot sin vilja
Sverige kvarhållas under ryskt välde. Härav begagnade sig ej blott polackerna utan även andra
förtryckta folk, såsom finländare, ester, letter och litauer, till att förklara sitt oberoende”.
Finland Ottelin menar Ottelin 1926 s185: De makthavande tillät Finland och övriga stater
erkänns att bolsjeviker- att bli oberoende.
Finland na lät Finland Mantere & Sarva 1939 s328: Rysslands motgångar i kriget gjorde att
bli självständ- armén försvann helt, och finländarna med många andra folk tog till
igt, andra me- vapen mot förtryckarna.
nar att Finland Malmberg 1938 s301: Ryska trupper stannade i Finland efter självtillkämpade sig ständigheten för att genomdriva världsrevolutionen. De vita trupsjälvständighet.97 perna slogs mot förenade röda och ryssar. Skyddskårerna hade bildats
för att kämpa mot det ryska övervåldet, och kampen var avslutad när
landet var rensat från ryska soldater.

95 Rydfors 1932 s228f, Jacobsson & Erlandsson 1939 s238f, Falk & Jacobsson 1934 s216,
Bergström & Greiff 1935 s233
96 Mantere & Sarva 1936 s336ff, Lindeqvist 1933 s91, Malmberg 1938 s301
97 Ottelin 1926 s185, Mantere & Sarva 1939 s328, Malmberg 1938 s301
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5 Analys av läroböcker, 1940-talet

5.1 Läroplaner och pedagogiska bakgrundsfaktorer
Den tyska ockupationen av Norge påverkade naturligtvis även skolväsendet.
Minister Ragnar Skancke försökte 1941 diktera vilka läroböcker som skulle användas i skolan följande läsår, så att ”tyskfientlig propaganda” skulle försvinna.
Detta stoppades efter protester från Undervisningsrådet. Däremot kunde man
inte hindra att tyska ersatte engelska som första främmande språk inom samtliga
skolformer. Tyskläroboken Deutsche Fibel av Harald Jensen från 1940 innehöll
flera nazistiskt anstrukna stycken. Försöket att införa ett liknande verk i den
högre skolan läsåret 1943-1944 misslyckades emellertid efter protester från
lärarkåren. Efter detta gjordes inga nya försök att införa nazistiska läroböcker i
den högre skolan. Överhuvudtaget var motståndet mot ockupationen starkt
inom undervisningsväsendet, vilket bland annat resulterade i att 1000 lärare
sändes på arbetsläger till Nordnorge.1 I de av mig undersökta ämnena utkom
inga nya läroböcker under den tyska ockupationen.
Svein Lorentzen menar att Quislings regering misslyckades i sina försök att nazifiera skolan eftersom den tyska administrationen under Reichskommissar Terboven
förbjöd alla åtgärder som hotade samhällsordningen och därmed den norska krigsproduktionen. År 1939 hade en ny läroplan för folkskolan antagits. Den innehöll
mer internationell historia än tidigare, och i historia skulle huvudvikten läggas på
kulturhistoriskt stoff. Där krig nämndes skulle det framhållas att de var ”…en stadig
større folkeulykke og hindring for kulturen”. Flera läroböcker som följde planen
blev färdigskrivna 1940. Lorentzen pekar på det paradoxala i att Norge medan landet var i krig och ockuperat av en totalitär stat fick läroböcker som betonade fred,
demokrati och internationellt samarbete.2 I denna undersökning utgör Oden Fagerjords lärobok ett exempel på detta.

1 Sirevåg 1988 s187-192
2 Lorentzen 2005 s79, 104, 109
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På våren och hösten 1941 godkändes väckandet av försvarsandan som målsättning för undervisningen i finländska skolor. Böcker som inte uppfyllde
målet fick inte längre användas.3
I de nya kursanvisningarna för gymnasiet 1941 fanns försvarsviljan nämnd i
ämnena historia, geografi, matematik, gymnastik, naturlära och slöjd.4 Det
publicerades också åtminstone 6 böcker i det separata ämnet ”landsförsvar”,
med titlar som Pieni maanpuolustaja (”Den lille landsförsvararen”) och Maanpuolustuksen alkeet kouluja varten (”Landsförsvarets grunder för skolor”).5
Målet för historieundervisningen definierades enligt följande: Att ge förtrogenhet med det egna folkets och de viktigaste kulturfolkens politiska och kulturella skiften, ge bekantskap med historiens stora personer, väcka fosterländskt
sinnelag och stark försvarsvilja, känsla för nationell samhörighet och gemensamt
ansvar. ”Speciellt bör man beakta de faror, som hota de små folkens existens
samt de medel, varmed dessa ha avvärjts”, preciserade man. Målet för samhällskunskap och nationalekonomi var att fostra till osjälviskt och uppoffrande arbete för landet och folket.6
Tillräcklig vikt borde läggas vid Finlands historia för att underlätta förståelsen
av nutiden, vilket i sin tur skulle skapa fosterlandsälskande medborgare, som hade
förståelse för och var beredda att försvara det egna landets självständighet.
Speciellt stor vikt skulle läggas vid de partier i Finlands historia där strävan till
politisk självständighet framträdde och där försvaret av landets självständighet
skildrades. Viktigt var också de världshistoriska strömningarnas spridning från de
stora kulturländerna till Finland.7 På så sätt förankrade man Finland i den västliga
kulturkretsen.
Geografiundervisningen skulle väcka stark hängivenhet för Finlands natur
och folk, och ge en stark förnimmelse av Finlands rike som geografisk helhet,
men också skänka förståelse och uppskattning av andra folk.8 Rouhiainen, som
enbart studerat historieämnet, påpekar att kraven på tolerans mot främmande
och oliktänkande ”av förståeliga skäl” försvunnit i 1941 års läroplan.9 Detta
stämde för historieämnets del, men i geografin skulle man fortfarande i princip
lära eleverna att uppskatta Sovjetunionens befolkning. I praktiken hade man
emellertid inte heller tidigare gjort detta.
I geografin skulle man speciellt framhålla ekonomisk-geografiska och för Finlands försvar betydelsefulla omständigheter. Om något land genom aktuella
omständigheter blev speciellt intressant så skulle man behandla detta oavsett
3 Rouhiainen 1979 s294
4 Lärokurser och metodiska anvisningar för statens lärdomsskolor, 1941
5 OTT s43
6 Lärokurser och metodiska anvisningar för statens lärdomsskolor, 1941 s34
7 Ibid s37
8 Ibid s46
9 Rouhiainen 1979 s295
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ordningsföljden i boken.10 Annars skulle man lägga speciellt stor vikt vid kulturellt och ekonomiskt viktiga länder, och länder som var viktiga genom sitt läge,
historia och stamfrändskap.11
1946 kom folkskolans läroplanskommitté med ett betänkande, där uppfostran till demokrati sattes upp som skolans högsta mål. Barnen skulle genom social fostran, till exempel grupparbeten, klubbar och skådespel, lära sig uppträda
som det demokratiska samhället krävde. Men, ”så länge människornas härkomst
eller förmögenhet bestämmer hennes värde, så länge är demokratin blott partiell
och nominell”. Eleverna måste lära sig alla medborgares likvärdighet, och att
kroppsarbete inte var mindre värt än andligt arbete.12 Tydliga vänstervärderingar hade alltså letat sig in i läroplanen.
I klass IV skulle eleverna läsa Finlands geografi, samt om ”Finnarnas släktingar” och om ”Grannar i öster och väster”. I klasserna V-VI (och i klass VII
där en sådan fanns) läste man Europas och de främmande världsdelarnas geografi, samt om Finlands förbindelser med andra länder.13
Kommittén ville också utvidga historieämnets timantal. Enligt 1925 års läroplanskommitté så skulle två timmar i veckan i klass V och VI ägnas åt historia,
men i praktiken hade man på landsbygden vikt 2,5 och i städerna 2,7 timmar i
veckan åt ämnet. 1946 års kommitté ville nu ge ämnet totalt 6 veckotimmar, det
vill säga 3 timmar i veckan per år. Huvudvikten skulle vila på den fredliga
utvecklingen, elevernas böjelse för hjältedyrkan skulle riktas in på beundran av
fredens hjältar. ”Utmärkta personligheter” skulle tjäna som föredömen för eleverna. Betydelsen av ett fritt samhälle samt medborgarens plikter mot fäderneslandet skulle också betonas, liksom vikten av samförstånd mellan medborgarna,
rättvisa, jämlikhet och ett förtroendefullt förhållande mellan folken, ”särskilt
grannfolken”. Medelhavsländernas historia gavs emellertid också i fortsättningen
stor betydelse, eftersom den tillsammans med den bibliska historien kunde
klarlägga de historiska händelsernas logik och ge en åskådlig utredning av de
historiska primärbegreppen. Antikens historia skulle alltså utgöra en sorts teorikurs innan den egentliga undervisningen började. Denna skulle koncentrera sig
på det egna landets och grannländernas historia. Period ett var de finsk-ugriska
folkens bortflyttning från sitt urhem, period två bosättningen i Finland och Kalevalatiden, period tre kampen mot öster och väster, period fyra och fem det
svenska och det ryska väldet samt slutligen det självständiga Finland. Världshistoriska händelser som sträckt sina verkningar till Finland skulle tas upp när det
lämpade sig. För att komma till rätta med missuppfattningen att Sverige införlivade och omvände det primitiva finska folket skulle de fornfinska stammarna ges
mer utrymme. Däremot kunde man dra ner på 1300-1600 talets historia, som var
10 Lärokurser och metodiska anvisningar för statens lärdomsskolor, 1941 s54
11 Ibid s56
12 Folkskolans läroplanskomitté 1946 s8
13 Ibid s33
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kyrkans och den svenska imperialismens historia. Man kunde istället betona
1700-talet, när frihetens vindar började blåsa. Kommittén ville också satsa mer på
den allra nyaste historien. 1900-talet utgjorde bara 10% av de vanligaste läroböckernas kurs. Rysslands historia skulle vid sidan av Nordens ges större
utrymme, då också den påverkat Finlands historia.14 Historieundervisningen
skulle alltså klämmas åt på mitten men svälla i ändarna. Antiken, fornfinnarna,
modern och rysk historia skulle stärkas på bekostnad av de svenska århundradena.
I betänkandet konstaterades också att de använda läroböckerna vanligen hade
större inflytande på undervisningen än läroplanen. Eftersom läroböckernas
innehåll länge skulle skilja sig från planens förespråkade man en mer fri användning av böckerna.15
Sopade detta ”fredliga” betänkande då undan spåren efter 1941 års läroplan,
eller satte krigsåren några mer permanenta spår i undervisningen? För historieämnets del så hade mobiliseringen av undervisningen under kriget lett till ökat
utrymme för det egna landets historia samt för den politiska och militära historien. Krigshändelserna hade också gjort att ingen längre kunde hävda att Finland saknade en politisk historia. Detta innebar att historieämnet i Finland
miste något av sina särdrag och närmade sig förhållandena i Sverige.

5.2 Folken i Ryssland
De svenska geografiläroböckerna fotsatte under hela 1940-talet att beskriva ryssarnas rasegenskaper eller nationalkaraktär, och detta sällan på ett fördelaktigt
sätt. Efter kriget försvann emellertid allt nedsättande om ryssarna ur de finländska läroböckerna, samtidigt som deras kapitel om Sovjetunionen utökades.
Folkbildningen i Sovjetunionen uppvärderades under 1940-talet i alla de tre
ländernas läroböcker. Mest positiv var skildringen i de norska läroböckerna.
Skildringen av religionen i Sovjetunionen flyttade fokus från den grekiskortodoxa kyrkan till ateismen. Två norska läroböcker hävdade att staten motarbetade religionen, liksom en bok från vardera Sverige och Finland. I de två sistnämnda länderna fanns emellertid också läroböcker som inte hävdade att religionslösheten påtvingats uppifrån.
Norske Schulstad menade fortfarande 1945 att storryssar ”…bur i små og
skitne tømmerhus”. Finlandssvenske Sahlberg strök efter kriget det nedsättande
stycket om storryssarnas boendeförhållanden. En del var emellertid kvarlämnat i
en bildtext och indirekt i beskrivningen av den ukrainska byn, som uppgavs vara
mindre enformig än den ryska. I det strukna styckets ställe infördes en uppmaning till eleverna att själva beskriva den storryska byn. Eleverna kunde genom
14 Folkskolans läroplanskomitté 1946 s36ff
15 Ibid s19
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denna pedagogiska manöver trots de politiskt betingade strykningarna få reda på
hur det ”verkligen” förhöll sig.

5.3 Folken i USA
Amerikanernas goda egenskaper och det penninghungriga amerikanska samhällets baksidor beskrivs i identiska ordalag i en finländsk och en svensk lärobok. Att man kunde kopiera varandras läroböcker tvärs över Bottenhavet understryker hur lika synen på USA var i de nordiska länderna. Två norska och en
svensk lärobok informerade om hur välsedda deras landsmän var i USA, medan
en finsk dito förklarade att många finländare tjänat mycket pengar i det nya
landet.
Det är under 1940-talet mest nyupplagor av äldre läroböcker som tillskriver
de svarta negativa egenskaper, medan nyare läroböcker uttrycker sig mer försiktigt och konstaterar att det finns ett problem med diskriminering.
Indianerna beskrivs fortsatt som decimerade och undanträngda. En norsk lärobok uppmärksammade deras möten med norska vikingar.

5.4 Ekonomi
De norska läroboksförfattarnas syn på Sovjetunionen under de första femårsplanerna följer deras politiska hemvist. 16 På vänsterkanten talade Stang och
Lange om hur ungdomen med begeistring slöt upp bakom Stalin, medan borgerligt sinnade författare talade om ett krig mot en vapenlös fiende och miljoner döda i svält. Under 1940-talet uppmärksammade också de svenska läroböckerna omvandlingen av den sovjetiska ekonomin. Efter 1945 blev deras
skildring mycket positiv, och inga problem nämndes längre. Samma förändring skedde samtidigt i Finland, där man strök allting negativt för att istället
sida upp och sida ner lista alla råvaror och industriprodukter som producerades i Sovjetunionen.
Den amerikanska ekonomin är störst och bäst i världen, det är alla norska,
svenska och finländska läroböcker eniga om. Kritiken rör miljöproblemen samt
i Norge även bristen på social trygghet.

16 För norska läroboksförfattares politiska hemvist se Lindgjerdet 2001 s227-232.
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5.5 Framstående personer
Peter den store och Katarina II skildrades fortfarande på samma sätt som under
1930-talet. Svenskarna Jacobsson och Söderlund hade strukit några invektiv om
Peters person ur föregångaren Jacobsson och Falk. Men istället uppvärderade de
betydelsen av att Sverige, den västerländska kulturens förnämsta utpost i norra
Europa, förlorade försvarsstriden mot Peters och Rysslands österländska barbari.
De amerikanska förgrundsgestalterna George Washington, Benjamin Franklin och Abraham Lincoln skildrades lika positivt som tidigare i alla tre undersökta länder. Finländarna Juva, Merikoski och Salmela lyfte 1944 fram att
Washington alltid behöll sitt lugn och tron på den slutliga segern. Det var en
sådan förebild finländska skolbarn behövde mot slutet av fortsättningskriget.

5.6 Sovjetunionen – demokrati eller diktatur?
De norska läroböckerna hade alla viss kritik att framföra mot demokratisituationen i Sovjetunionen. Stang och Lange talade om en hel del dödsdomar, personkult och militarism, medan de borgerliga läroboksförfattarnas kritik var hårdare. Ræder menade att det skräckvälde med hemlig polis och avrättning av
meningsmotståndare som etablerats under revolutionen aldrig tagit slut och att
Sovjet alltmer blev en personlig diktatur under Stalin.
Under de första åren av andra världskriget strök svenskarna Erlandsson och
Jacobsson påståendet ”[I] diktaturstaterna är den demokratiska formen blott en
förklädnad för enväldet”. 1941 skrev de att makten i Sovjet hade kommit i
händerna på ”ett revolutionärt ytterlighetsparti”, i stället för ”arbetarledare” som
1939. Under den nationella samlingsregeringens tid var det lämpligt att beskriva bolsjevikerna med ord som inte kunde föra tankarna till de inhemska
socialdemokratiska arbetarledarna. Efter andra världskrigets slut skedde sedan
en bred omskrivning av alla svenska historieläroböcker så att Sovjetunionen inte
längre framställdes som en diktatur. Sovjet flyttades bort från Tysklands och
Italiens sällskap i kapitlet om diktaturer, och kritiska stycken ströks. Jacobsson
och Söderlund lade till ett ”nästan” framför påståendet att Stalins makt var
diktatorisk.
De finländska läroböckerna minskade kraftigt sin kritik av regimen i Sovjetunionen efter den stora läroboksrevisionen 1945. Ändå framgick fortfarande
indirekt att Sovjet inte var någon demokrati. Till exempel lät Mantere och
Sarva Sovjetunionen vara kvar i kapitlet om diktaturer, i motsats till läroböckerna från Sverige. De svenska läroboksförfattarnas självcensur var alltså minst
lika effektiv som den statliga revisionen i Finland när det gällde att försköna
bilden av Sovjet efter andra världskriget. Den lärobok som starkast kritiserade
de politiska förhållandena i Sovjet var finlandssvenske Schybergsons och svenske
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Thyressons samarbetsprojekt riktat till bägge marknaderna, där Schybergson
skrivit den aktuella delen.

5.7 Anföll Sovjet sina små grannländer?
Schybergson och Thyresson var efter 1945 också ensamma i Finland och Sverige om att skriva att Sovjet angrep Finland under Vinterkriget. Övriga läroböcker använde sig av omskrivningar som att kriget ”utbröt”. Svenske Morén
strök efter kriget alla omnämnanden av Vinterkriget. Av fyra norska läroböcker
som omnämnde Vinterkriget talade två om ett sovjetiskt anfall. Gemensamt för
läroböcker från alla tre länder är ändå att den finländska kampen skildras med
stor sympati.
Skildringen av Fortsättningskriget var naturligtvis under pågående krig starkt
färgad av krigspropaganda. Juva, Merikoski och Salmela berättade 1944 i kapitlet ”Rysslands nya attack” om hur Finland ”dragits med” i den stora striden
mot bolsjevismen. Målet för kriget sades vara att besegra bolsjevismen och
uppnå nya gränser som garanterade framtida fred. Efter vapenstilleståndet fick
Fortsättningskriget mycket lite utrymme i de undersökta läroböckerna.

5.8 Sammanfattning
Efter att det andra världskriget tog slut reviderades bilden av Sovjetunionen i
Sverige och Finland. I Finland skedde detta genom en stor statlig revision av i
stort sett hela det befintliga läroboksbeståndet. I Sverige genomfördes en lika
genomgående spontan förändring. I Norge skedde ingen motsvarande förändring. Redan under 1930-talet hade de norska läroböckerna, i synnerhet de med
socialistiska upphovsmän, förhållit sig relativt positiva till samhällsexperimentet
i Sovjetunionen, och detta fortsatte under 1940-talet. Å andra sidan fortsatte de
norska historieläroböckerna, särskilt de med borgerliga författare, att kritisera
diktaturen i Sovjetunionen också efter 1945. Det fanns alltså hela tiden en politisk spännvid i de norska läroböckernas skildring av Sovjetunionen. I Sverige
och Finland var däremot så gott som alla läroboksförfattare borgerliga, och de
gav en enhetligt negativ bild av Sovjetunionen fram till 1945. Därefter putsades
bilden av Sovjet upp med hjälp av strykningar, ändringar och flyttningar. Den
relativa tendensen i de svenska och finländska läroböckernas skildring av Sovjetunionen blev därigenom avsevärt mycket positivare än tidigare.
Skildringen av Peter den store och Katarina den stora förändrades emellertid
inte från 1930-talet till 1940-talet. Framställningen av dessa potentater från
Rysslands 1600- och 1700-tal följde alltså inte med i den revision som den nyare historien och geografin genomgick i de svenska och finländska läroböckerna
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efter kriget. Inte heller förändrades bilden av USA i något av länderna från
1930- till 1940-talet.
De finlandssvenska läroböckerna behöll en mer kritisk attityd gentemot
Sovjetunionen än de finska. En delförklaring var att olika personer (Yrjö Ruutu
och Karl Bruhn) hade granskat historieläroböckerna på de bägge språken. Den
finlandssvenska läroböckernas mer kritiska hållningen återspeglade emellertid
även attityderna hos den svenskapråkiga befolkningen. Ett sätt att mäta attityderna till Sovjetunionen i olika finländska regioner är att jämföra uppslutningen
bakom Samfundet Finland-Sovjetunionens vänskapsadress till Sovjetunionens
30-årsjubiléeum. I samfundets två helt svenskspråkiga avdelningar, Ålands och
Vasa svenska, undertecknade bara 708 respektive 1982 personer adressen. I landet som helhet var undertecknarna så många som 443 544 ur en befolkning på
drygt 3 miljoner. Även i många övervägande finskspråkiga distrikt som Vasa
finska, Björneborg, Norra Karelen, St. Michel och Kainuu gick emellertid insamlingen av underteckningar trögt.17

17 Kinnunen 1998 s93, 482
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5.9 Kasuistik, 1940-talet
Folket i Ryssland, 1940-talet
Ras
och
folk
Norge
Folk
och
ras
Sverige

Folk
och
ras
Finland

De norska läroböckerna Fagerjord 1941 s291: ”Skall det bli varig fred på jorda med
har inte mycket att säga jamn framgang og lykkelig samliv mellom menneskene,
om ras och folk. Fagerjord må først og fremst ungdommen i alle land rekke hverandre
var mitt under den tyska hendene til fredlig samvirke på rettens grunn uten omsyn
ockupationen
klart til grenser, språk og ansiktsfarge, uten tanke på klasseskilnad og ulik religiøs tru”.
internationalistisk.
Moberg och Moberg & Näsmark 1947 s109f: Den resliga, blonda nordiska rasen sägs
Näsmark
vara renast utbildad ”… i Sverige (inre delarna av Gästrikland, Hälsingland
samt Swed- och Medelpad, Dalsland, västgötaslätten mellan Falköping och Herrljunga
berg
höll samt i Växjötrakten) samt i Norge (Dovre och Telemarksområdena).
fortfarande
Människor av den ostbaltiska rastypen, företrädd i Finland samt i västra
fast vid de och norra Ryssland, utmärks bland annat av att de är ”bålmänniskor” med
rasidéer som lång bål och korta armar och ben. Deras barn är ”lintottar” med mycket
varit vanliga ljust hår. 1948 s176ff: I Sovjetunionen finns förutom ostbalter också mänpå 1930-ta- niskor av gul ras och georgier, ”…ett resligt vackert folk av vit ras”.
let.18 Rasläran Swedberg 1945 s23: Den europeiska kulturutvecklingen har till stor del
var emellertid skett i Nordvästeuropa hos den nordiska rasen. Östeuropa har påverkats av
på väg ut ur närheten till stäpp- och ökenområdena genom tatarers och turkars erövläroböckerna, ringståg. s49: Ostbalter är ”…slutna, grubblande, misstrogna och förtegna”.
som till ex- De tycks vara nöjda med litet och framhärdar i sammanbiten arbetsamhet.
empel
hos s73f: (En världskarta framställer europeiseringsgraden i olika länder. Den
Nelson och högsta graden kallas ”nordisk”. Ryssland och största delen av Finland når
bara upp till ”levantinsk” nivå, med ¼ av de poäng som behövdes för den
Rydefält. 19
högsta graden.)
Nelson & Rydefält 1948 s127: (Struket sedan 1939) ”[Ryssarna] äro
slaver och stå längre ifrån oss i härstamning än de folk som höra till
germanerna”.
Leiviskäs kapitel om Sov- Leiviskä 1949 s126f: (Struket: Ukrainarnas och storrysjet har helt skrivits om. sarna skillnader i egenskaper, att judar och tyskar fått stort
Trots att hela boken kor- inflytande i Ryssland eftersom ryssarna själva saknar självtats har Sovjetunionen känsla och företagsamhet). s200: (Samma som 1937) Finsvällt från 5 till 11 sidor, ländarnas rastillhörighet är under utredning.
vilket bara delvis förklaras Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s78: Ryssarna är fogliga,
av att områden som Balti- glada, livliga, de älskar att sjunga, spela och dansa. Favoritkum nu behandlas under drycken är te. (Bild på huckleförsedda gummor bänkade
denna rubrik. Ingen bok runt en stor samovar).
innehåller efter kriget Sahlberg 1947, 1948: (Påståendena om den nordliga och
något nedsättande om den ostbaltiska rasens själsegenskaper har försvunnit).
ryssar.20

18 Moberg & Näsmark 1947s 109f, 1948 s176ff, Swedberg 1945 s23, 49, 73f
19 Nelson & Rydefält 1939 s127, 1948 s127
20 Leiviskä 1937 s113, 126f, 200, Aro, Rosberg & Poijärvi 1945, Auer & Merikoski 1946,
Sahlberg 1947, 1948, jfr 1935 s59, 62
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Bildningen
var förr
dålig,
men
den har
blivit
mycket
bättre.21

Ellefsen, Schibsted och Sømme 1949 s128: Analfabetismen är snart en saga.
Man har grundat många fackskolor knutna till praktiskt arbete i verkstäder
och fabriker samt många högskolor och universitet med sin egen specialitet.
Författarna verkar dessutom tycka att den intellektuella friheten ökat. Före
Norrevolutionen undertryckte storryssarna de andra folken, men nu kan de ange
vända sitt språk i skola, press, litteratur och kyrka.
Bergsgård 1945 s117: Man har gjort ett storslaget arbete för att lyfta folket kulturellt och kvinnan är helt jämställd. Tidigare vidtog man fria och radikala åtgärder
inom familj och skola, men nu hade det blivit en återgång till disciplin och auktoritet. Skolan gick från att vara kosmopolitisk till att vara nationell.
Bild- Bildningen har Moberg & Näsmark 1948 s178, 1947 s216: I gångna tider var Ryssland
under känt som ett land, där folket varken kunde läsa eller skriva. Bildningsarning höjts
Sve
betet har emellertid utvecklats enormt efter revolutionen.
Sovjettiden.22
Bild- De bildningshöjande in- Leiviskä 1949 s102: Folkbildningen har tidigare varit låg,
ning satserna i Sovjetunionen har liksom i allmänhet i grekisk-katolska länder, men under
gett resultat.23 Baltikum Sovjetunionens tid har man grundat rikligt med skolor och
Fin- införlivades snabbt med andra läroinrättningar. Man har också befrämjat konst och
land kapitlet om Sovjet, och kultur.
gamla fördomar om bild- Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s86-90: Esterna har den
ningen i katolska länder högsta andelen studenter i världen, letterna är ivriga i sitt
bildningsarbete men litauerna har låg folkupplysning.
hängde med.24
Reli- Staten har motarbetat Skard & Midgaard 1946 s263: Ungdomen blev tidigare
gion religionen, anser alla utom påverkad i antireligiös riktning, men det blev slut på det
Ellefsen med flera som genom en ny lag 1943.
Nor- istället märkt förbätt- Ellefsen, Schibstedt & Sømme 1946 s128: Alla folk får
efter revolutionen använda sitt eget språk i kyrkan.
ge
ringar.25
Rel.
Orrgård & Almhult 1948 s11: I Sovjet finns det även många utan religion. Erlandsson
Sve
& Jacobsson 1941 s240: I Sovjet motarbetar staten religionen.
Reli- Från och med Juva, Merikoski & Salmela 1944 s272: I Sovjet motarbetar staten religion.
gion 1945 skild- Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s79: Under sovjetsystemets tid har en
såväl religionsfientlig rörelse utbrett sig bland folket.
Fin- rades
land ortodoxin som Leiviskä 1949: (Struket sedan 1937 s216: Den österländskt-byzanateismen min- tinska, formella och lättjebefrämjande religionen har satt sin stämpel på
alla länder dit den utbrett sig).
dre kritiskt.
Byn, N Schulstad 1945 s44: Storryssarna ”…bur i små og skitne tømmerhus”.
Den Den negativa beskriv- Sahlberg 1948 s38f Den lillryska byn är mindre enformig
ryska ningen av den ryska byn än den storryska. (Struket: Den tråkiga, enformiga, kala
har försvunnit. Indirekt storryska byn där barnen tumlar om med grisarna i smutbyn
Fin- och i bildtexter framgår sen) (Nytt): ”Beskriv den storryska byn”. (Bildtext):”De
land den gamla uppfattningen storryska byarna äro enformiga ofta utan ett enda träd.
dock fortfarande hos Stugorna stå i långa rader tätt intill varandra, vändande
gaveln mot vägen”.
Sahlberg.26
Bildning

21 Horn & Schulstad 1949 s173, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1949 s128, Bergsgård 1945 s147
22 Moberg & Näsmark 1948 s178, 1947 s216
23 Leiviskä1949 s102, Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s79
24 Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s86-90
25 Midgaard 1946 s18f, Skard & Midgaard 1946 s 263, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1946 s128
26 Jfr Leiviskä 1937 s125, Sahlberg 1931 s153f, Sahlberg 1948 s38f
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Folken i USA 1940-talet
De vita
Norge

Kleppen 1945 s158: Utvandringen från det gamla landet och nybyggarlivet har danat
och härdat den amerikanska folksjälen.
Orheim & Refsdal 1945 s95: Asiater har lika stor arbetsförmåga som vita och tål tropiskt klimat bättre, fri konkurrens skulle leda till att européerna utkonkurrerades.
Ellefsen, Schibsted & Sømme 1946 s118: Miljoner människor lever på svältlön, mest
negrer och invandrare från Syd- och Östeuropa.
De vita Amerikanen är en sam- Moberg & Näsmark 1947 s286ff: ”The melting pot” (Rubrik)
Sverige mansmältning av invan- 1948 s340: Man försöker hindra asiaternas invandring
eftersom deras låga löner hotar arbetsmarknaden för de vita.
drade vita folk.27
De vita Amerikanernas företagsamhet Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s261: Arbete skattas
Finland nämns i flera läroböcker. högre i Förenta staterna än någon annan stans, att en
Stycket till höger är identiskt i duglig och företagsam man kommer vart som helst,
en finsk lärobok och i en läro- men att penningens makt också blivit större än på
annat håll. Man bryr sig inte om att använda lagliga
bok från Sverige.28
medel i kampen för överlevnaden.
NorrKleppen 1945 s222: Norrmännen i USA har genom sin duktighet bragt heder över
män
Norges namn.
Bergsgård 1945 s97: Norrmännen hör till de mest välsedda invandrarna.
Svens- Orrgård & Almhult 1948 s189f: Många svenskamerikaner har skaffat sig en god
kar
ställning och blivit högt värderade i landet.
Auer & Merikoski 1946 s266: Finländarna började flytta till USA i horder för att
Finländare skära guld med täljkniv när ryktet spred sig att man kunde tjäna pengar lätt. Många
återvänder när de tjänat så mycket att de kan leva obekymrat.
i USA
De
svarta
Norge

De
svarta
Sverige

Stang och Lange har gott
förtroende för de svartas
intellektuella kapacitet.
Andra ser de höga antalet
svarta som ett svårt problem.29 Övriga norska
böcker undviker att ta
ställning utan konstaterar
endast diskrimineringen
som ett faktum.30

Stang och Lange 1940 s216: Enskilda negrer skaffade sig
god utbildning och gjorde mycket för att minska skillnaderna mellan raserna.
Orheim & Refsdal 1945 s95: Negrer tål värme bättre än
vita, men har sämre arbetsförmåga än mongoler. När det
gäller planläggning eller företagande står negrerna långt
under de andra två raserna. s110: Negerproblemet är världens svåraste befolkningsproblem, 12-14 miljoner negrer
är helt lösrivna från sin ursprungliga kultur. Det lönar sig
inte att flytta dem till Afrika, den amerikanska plantagenegern är helt olämpad för den afrikanska negerns näringsliv.
Äldre böcker ger fortsatt lågt Moberg & Näsmark 1948 s40: I nordstaterna är
betyg åt de svartas förmågor. De negrerna uppassare, skoputsare, hissbetjäning,
nyare säger inget om rasens fabriksarbetare, tågbetjäning samt musiker i jazzorkestrar.
andliga egenskaper.31

27 Moberg & Näsmark 1947 s286ff, 1948 s340, Orrgård & Almhult 1948 s189
28 Sahlberg 1948 s230, 1947 s141, Auer & Merikoski 1946 s266, Aro, Rosberg & Poijärvi 1945

s261, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936a s202
29 Bergsgård 1945 s97, Stang & Lange 1940 s216, Orheim & Refsdal 1945 s95, 110
30 Haffner & Knudsen 1942 s118, Holmsen & Wiborg 1949 s129, Ellefsen, Schibsted &
Sømme 1946 s118
31 Swedberg 1936 & 1945 s112, Carlsson, Rönnholm & Moberg 1936b & 1942 s77, Moberg &
Näsmark 1948 s40
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Svarta
Finland
Indianer
Norge
Indianer
Sverige
Indianer Fin

Hakalehto & Salmela 1949 s211: Mulatter ses
som negrer och nedvärderas.
Holmsen & Wiborg 1949 s124: Islänningarna och
norrmännen i Vinland kunde inte stå emot indianerna.
Indianerna är decimerade och Swedberg & Hagnell 1940 s108f: En gång har
hela Amerika hört till indianerna, nu är de unundanträngda.34
danträngda till reservationer.
Indianerna är decimerade och Auer & Merikoski 1946 s265: Indianerna har gått
tillbaks på grund av sjukdomar och alkohol.
undanträngda.35
De svarta nedvärderas av de
vita.32
Invandrare till Nordamerika har
i alla tider mötts av indianer.33

Ekonomin i Sovjet, 1940-talet
De norska böckerna Bergsgård 1945 s146f: Avrättningarna och deportatiogav på 1930-talet mer nerna i samband med kollektiviseringen ledde till att
utrymme åt den snabba miljoner människor dog av svält
ekonomiska
utveck- Stang & Lange 1940 s240: När näringslivet kom på fötter
lingen i Sovjet än de under 1920-talet så uppstod en ny rikemansklass i stäsvenska och finländska. derna och kulaker på landet. De var fientligt inställda till
På 1940-talet är bilden sovjetstaten. Många småbönder gick med på kollektiviseoför-ändrad i Norge. ringen frivilligt, men kulakerna reste sig till förbittrad
Stang och Lange är strid. Femårsplanerna krävde stora offer av folket, Stalin
mest positiva.36 Bergs- drev igenom dem med järnvilja och ungdomen slöt med
gård och Ræder har begeistring upp bakom arbetet.
kritik att komma Ræder 1940 s254: Kollektiviseringen var nästan ett inbördeskrig mot en vapenlös fiende.
med.37
Nu noteras den ekonomiska Jacobsson & Erlandsson 1941 s240:Sovjets
Kollektivisering och omvandlingen i de svenska läro- utveckling till industriland krävde att folket
industrial- böckerna.38 Efter 1945 sägs levde på svältgränsen för att man skulle ha råd
isering
inget negativt om Sovjets eko- att importera maskiner.
Sverige
nomi. Industri och moderna Moberg & Näsmark 1947 s206: Omläggmaskiner dominerar framställ- ningen av jordbruket har gjort att avkastningen. Kollektiviseringen och ningen stigit. s210: På initiativ av gruvarbeindustrialiseringen skildras som taren Stachanov ökade alla arbetare genom
framgångshistorier, utan kritik.39 rationellt samarbete sin dagsbrytning.
Kollektivisering och
industrialisering
Norge

32 Hakalehto & Salmela 1949 s211, Auer & Merikoski 1946 s267, Leiviskä 1949 s320, 1944 s345
33 Orheim & Refsdal 1945 s103, Kleppen 1945 s158, Holmsen & Wiborg 1949 s124
34 Swedberg & Hagnell 1940 s108f, Orrgård & Almhult 1948 s189
35 Sahlberg 1948 s230, 1947 s141, Hakalehto & Salmela 1949 s211, Auer & Merikoski 1946 s265
36 Haffner & Knudsen 1942 s24f, 100, 174f, Orheim & Refsdal 1945 s70f, 194f, Holmsen &
Wiborg 1949 s70-73, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1946 s121-126, Stang & Lange 1940 s240f,
Bergsgård 1945 s144ff
37 Bergsgård 1945 s146f, Ræder 1940 s254
38 Orrgård & Almhult 1948 s10, Moberg & Näsmark 1947 s211, 1948 s180, Swedberg &
Hagnell 1940 s52f, Nelson & Westin 1943, Jacobsson & Erlandsson 1941 s 240
39Nelson & Rydefält 1948 s126f, Moberg & Näsmark 1948 s179f, 1947 s204-214, Orrgård &
Almhult 1948 s6-10
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Kollektivisering och
industrialisering
Finland

Efter kriget
försvann allt
negativt om
Sovjets ekonomi. Istället
kom
långa
beskrivningar
av
Sovjetunionens
ekonomiska
framsteg.40

Leiviskä 1949: (Struket från 1944 s106: Det är ofördelaktigt för
skogsbruket att de stora floderna flyter ut i ishavet. s125: Mark
togs ifrån sina ägare och man försökte få arbetskraft till industrin
genom tvångsvärvningar och politiskt fångar. Produktionen hade
ökat inom gruvdrift och industri, men lantbruket hade stagnerat
och levnadsstandarden sjunkit.) s103 I Ryssland finns järn, koppar, guld, platina och olja. (Det kursiverade tillagt sedan 1944
s103).
Hakalehto & Salmela 1949:s86ff: (Räknar upp naturresurser,
jordbruks- och industriprodukter.) Många fabriker är störst i
världen på sitt område. Man har ett socialistiskt ekonomiskt
system, vilket innebär att land, vatten, skogar, fabriker, gruvor
och transportmedel ägs av staten

USA:s Ekonomi, 1940-talet
Störst USA:s ekonomi framställs Orheim & Refsdal 1945 s104: Dålig gödsling har lett
utan undantag som störst och till att jorden börjar bli utpinad och dålig. s108 Ratiooch
bäst
bäst i världen.41 Viss kritik naliseringen i arbetslivet har gått för fort vilket lett till
riktas mot miljöproblem och arbetslöshet. Denna har lett till mer elände än nödNor- de sociala förhållanden på vändigt eftersom man inte hade något ordnat försörjningsväsende för arbetslösa, sjuka och gamla.
ge
arbetsmarknaden.42
Störst USA:s ekonomi framställs utan Schybergson & Thyresson 1945b s128: Rovdriften
Sve- undantag som störst och bäst i på prärien är utan motstycke i västerlandet.
världen. Schybergson och Thy- Moberg & Näsmark 1947 s283: (Rubrik) ”Biggest
rige
in the World”.
resson kritiserar jordbruket.43
Störst USA:s ekonomi framställs utan Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s262: USA är värlFin- undantag som störst och bäst i dens rikaste land såväl till mineral- som till växtland världen.44
och djurprodukter.

40 Leiviskä 1944 s106, 125,128, 1949 s103, 125, Hakalehto & Salmela 1949 s86ff, Auer &

Merikoski 1949 s114-126, Sahlberg 1947 s24f, 1948 s39f
41 Orrheim & Refsdal 1945 s104-107, Holmsen & Wiborg 1949 s128f, Ellefsen, Schibsted &
Sømme 1946 s112-118, Schulstad 1945 s65-68
42 Bergsgård 1945 s98, Orheim & Refsdal 1945 s104, 108
43 Carlsson, Rönnholm & Moberg 1942 s254, Nelson & Westin 1943 s222, Orrgård & Almhult
1948 s185-189, Swedberg & Hagnell 1940 s106f, Moberg & Näsmark 1948 s340-343, 1947
s282-286 s283, Schybergson & Thyresson1945b s128f
44 Schybergson & Thyresson1945b s128f, Aro, Rosberg & Poijärvi 1945 s262f, 271,273,
Leiviskä 1944 & 1949 s322, Hakalehto & Salmela 1949 s209, Sahlberg 1948 s231, 233f
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Framstående personer, 1940-talet
Høst & Kjeldstadli 1948 s133ff: Ryssland blev stormakt
istället för Sverige. Ingen förmår ändra ett helt folk, men
Peters arbete fick stora följder.
Ræder 1940 s151: Först med Katarina den stora fick
Ryssland en härskare som kunde fortsätta Peters verk: Att
utvidga riket och införa europeisk civilisation.
Peter den store beskrivs Jacobsson & Söderlund 1949 s226ff: (Det kursivefortfarande som en barbar. rade är nytt) Sverige, den västerländska kulturens
Bergström, Jacobsson och förnämsta utpost i norra Europa, förlorade sin storErlandsson samt Morén har maktsställning till Ryssland. Detta var av världshistointe förändrat sin bild. Ja- risk betydelse. ”… Karl XII:s kamp mot tsar Peter kan
cobsson och Söderlund har betraktas som en försvarsstrid för västerländsk kultur
strukit endel ofördelaktig- och västerländskt statsliv gentemot österns barbari
heter om Peter som person, och laglösa despotism…”. (Struket: Peter var en
men understryker hans barbar med vilda dryckeslag. Jämförelsen med den
negativa roll i världshisto- sedesstränge Karl XII. Tronföljaren Alexei dog av
rien.46 Bergström menar Peters tortyr).
fortfarande att Gustav III Jacobsson & Söderlund 1949 s238: Katarina II var
räddade Sverige från Kata- väl förtrogen med den ryska nationalkaraktären och
de ryska politiska traditionerna.
rina II:s konspirationer.47
Scybergssons och Thyres- Schybergson & Thyresson 1945a s117ff: ”Peter var
sons nya svensk-finlands- en väldig nydanare men knappast en kulturbärare …
svenska lärobok ger samma och han var i mycket en rå barbar”. s150: Katarina II
bild av de ryska monarkerna var intelligent, viljekraftig och ärelysten men också
som de äldre läroböckerna, fåfäng och svag för smicker. Hon lät västerländska
som förutom mindre ned- idéer strömma in, men misslyckades med försöken
kortningar inte ändrat sin att införa en riksdag och förbättra de livegnas
framställning sedan 1930- situation, den blev tvärtom allt sämre.
talet.48
Washington personliga egen- Kleppen 1945 s160: Washington frälste landet
skaper framhålls som en avgö- med klokskap, tapperhet och handlingskraft.
rande faktor i det amerikanska Han var en ädel, högsint man som inte använde
frihetskriget.49 Också Franklin stora ord. Det var främst Franklins klokhet,
duktighet fosterlandskärlek som fick fransmänoch Lincoln lovordas.50
nen att ta parti för amerikanerna.

De stora Peter ville moderNorge
nisera Ryssland, som
blev stormakt istället
för Sverige.45
Peter den
store och
Katarina
den stora
Sverige

Peter den
store &
Katarina
den stora
Finland

Washington,
Franklin
& Lincoln
Norge

45 Høst & Kjeldstadli 1948 s133ff, Ræder 1940 s149ff46 Bergström 1946 s242, Jacobsson &

Erlandsson 1941 s163, Morén 1943, 1949 s270ff, Jacobsson & Falk 1934 s74, Jacobsson &
Söderlund 1949 s226
47 Bergström 1946 s242, Jacobsson & Söderlund 1949 s238
48 Schybergson & Thyresson 1945a s117f,f Mantere & Sarva 1946 s144ff, Ottelin 1948 s146f,
Lindeqvist 1946 s109f, 113f, 118, 121, 132f
49 Høst & Kjeldstadli 1948 s142, Kleppen 1945 s158ff, Eriksen 1946 s157f, Ræder 1940 s161f
50 Høst & Kjeldstadli 1948 s142, Bergsgård 1945 s95, Midgaard 1946 s126-133, (Två sista
endast Lincoln), Ræder 1940 s161f Kleppen 1945 s160f, Eriksen 1946 s158 (Två sista ej
Lincoln)
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Washington
personliga Schybergson & Thyresson 1945a s160: Den redbare,
egenskaper framhålls som kloke, tappre och organisatoriskt begåvade Washingen avgörande faktor i det ton lyckades visserligen råda bot på de värsta bristerna
amerikanska frihetskriget. i den rätt usla amerikanska armén, men man hade
Enligt Schybergson och troligen ändå varit förlorade utan utländsk hjälp. LinThyresson låg avgörandet coln var en redlig och flärdlös, en selfmade man som
någon
annanstans.51 var övertygad motståndare till slaveriet. Han hyste
Också
Franklin
och inget agg mot sina besegrade motståndare efter kriget
Lincoln beskrivs mycket utan ville återställa normala förhållanden.
positivt, Bergström har Jacobsson & Söderlund 1949 s246f: Franklin bidrog
dock
strukit till att Europas frihets- och jämlikhetsidéer fick stort
moralkakorna
sedan inflytande i Amerika.
1930-talet.52.
Washing- Washington personliga egenskaper framhålls som Juva, Merikoski & Salmela
en avgörande faktor i det amerikanska frihetskri- 1944 s200: Yrjö Washington
ton,
Franklin get. Juva, Merikoski och Salmela förser honom blev aldrig rädd, var alltid
& Lin- med egenskaper önskvärda i Finland 1944.53 lugn i med och motgång och
coln
Washington var måttligt begåvad.54 Franklin och trodde alltid på den slutliga
Finland
segern.
Lincoln beskrivs som förebilder.55

Washington,
Franklin
& Lincoln
Sverige

Demokratin i Sovjet, 1940 talet
Norge
Revolutionen

Stang och
Lange
är
minst kritiska
till
Sovjetunionen,
de
andra kritiserar landet
hårt och det
kallas fortfarande
diktatur
efter
kriget.56

Ræder 1940 s252ff: Bolsjevikerna utövade ett fruktansvärt skräckvälde
under revolutionen, hemlig polis spionerade överallt och alla som
misstänktes sakna det rätta revolutionära sinnelaget riskerade att skjutas. Terrorn har aldrig tagit slut, och på senare tid har den riktats mot
oppositionen inom partiet. Ryssland blir mer och mer en personlig
diktatur under Stalin.
Eriksen 1946 s223: Kommunisternas seger ledde till diktatur. Man
införde sträng censur och allt motstånd slogs ner med hård hand. 1949
s223 (Tillagt) Analfabetismen är utrotad och Sovjet har blivit en stormakt.
Stang & Lange 1940 s240f: De olika folken får bruka sina språk och
utveckla sin kultur, men Moskva har ledningen. Åren 1936-38 dömdes
en hel del gamla bolsjeviker till döden, och dyrkan av Stalin och Röda
Armén blev allt mer framträdande

51 Schybergson & Thyresson 1945a s160, Jacobsson & Söderlund 1949 s247, Morén 1943

&1949 s277f
52 Bergström 1946 s234ff, Jacobsson & Söderlund 1949, 1949 s246f, Schybergson & Thyresson
1945a s160
53 Ottelin 1948 s149f, Juva, Merikoski & Salmela 1944 s198ff, Lindeqvist 1946 s98, Mantere &
Sarva 1948 s139f
54 Lindeqvist 1946 s98, Mantere & Sarva 1948 s139f
55 Lindeqvist 1946 s98, s221, Mantere & Sarva 1946 s139f, s310ff, Juva, Merikoski & Salmela
1944 s198ff (Endast Franklin)
56 Stang & Lange 1940 s240f, Eriksen 1946 & 1949 s233, Ræder 1940 s252ff, Bergsgård 1945
s127ff, Midgaard 1946 s185
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Sverige
Revolutionen

Det politiska situationen
1941 krävde såväl enighet
med
de
inhemska
arbetarledarna som hövlighet mot de närliggande
diktaturstaterna.57 Efter
kriget flyttades Sovjet bort
från det tyska och italienska sällskapet i kapitlen
om diktaturer, Sovjetunionen och Stalin beskrivs i
betydligt positivare ordalag än tidigare.58

Finland
Revolutionen

De finska läroböckerna
har minskat sin kritik av
Sovjet, men indirekt
framgår fortfarande att
Sovjet inte är någon demokrati. Finlandssvenske
Schybergsons text är mer
kritisk än någon annan
svensk eller finsk text. 59

Jacobssons & Erlandsson 1941 s233: I Sovjet kom
makten i händerna på ett revolutionärt ytterlighetsparti,
(1939 arbetarledare). s238: (Struket: ”[I] diktaturstaterna
är den demokratiska formen blott en förklädnad för
enväldet”).
Jacobsson & Söderlund 1949 s386: (Struket: ”Trots
folkets lidanden och nöden och fattigdomen så har systemet genom armén lyckats hålla nere de motrevolutionära resningarna”). Stalins makt är nästan diktatorisk. (Nästan tillagt)
Bergström & Greiff 1946 s246: Stalin har lett det stora
riket så att alla näringar gått oerhört framåt, och genom
segerrika krig har landets gränser utvidgats. 1930 infördes allmän undervisning för alla barn. Efter kriget med
Tyskland 1941-1945 så har både andlig och materiell
odling gått framåt ytterligare.
Schybergson & Thyresson 1945b s164-167: ”Den forna
överklassen blev utrotad eller uppgick i det kommunistiska samhället. Allt motstånd bröts ned, varvid den
hemliga polisen ('tjekan') medverkade”. Prästerskapet
förföljdes på grund av att de tagit böndernas parti. Man
har gynnat utbildningen och bekämpat korruptionen.
Mantere & Sarva 1946 s397: Ryska revolutionen gjorde
slut på förtryckssystemet i Finland. s431: (I kapitlet
”Diktatorer”) Sovjet står i en särställning, då först Lenin
och sedan Stalin fungerat i ledningen.

Anföll Sovjet sina små grannländer? 1940-talet
Vinterkriget
Norge

Två norska läroböcker
använder
fortfarande
efter kriget ord som
attack och angrepp för
att förklara vinterkrigets
utbrott.60
Övriga
använder likande ordval
som
Bergsgård till
höger.61

Høst och Kjeldstadli 1948 s244: När Finland efter långa
förhandlingar avslog kraven så gick Sovjet till attack och
vann.
Magnus Eriksen 1946 s244f: Rubrik: ”Diktaturstaterna går
til angrep”.
Bergsgård 1945 s166: Finlands motstånd mot att gå med på
krav liknande dem som ställts till de baltiska staterna ledde
till krig. Finländarna värjde sig med makalös skicklighet och
djärvhet, men fick ge sig mot övermakten. Man förlorade
värdefulla områden men räddade självständigheten.

57 Jacobsson & Erlandsson 1941 (& 1939) s233, 238
58 Bergström & Greiff 1946 s245, 1935 s233, Jacobsson & Söderlund 1949 s378, 381, 385f,

jämför med Jacobsson & Falk 1934 s216
59 Schybergson & Thyresson 1945b s164-167, Lindeqvist 1946 s246ff, Mantere & Sarva 1946
390, 397, 431, 437
60 Høst & Kjeldstadli 1948 s244, Eriksen 1946 s244f
61 Midgard 1946 s200, Bergsgård 1945 s166
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Vinterkriget
Sverige

I
svenska
krigstida
böcker som hunnit få
med Vinterkriget sägs att
ryssarna angrep Finland.62 Efter kriget uttrycker man sig mindre
kritiskt, det heter att det
”utbröt” ett krig.63

Morén 1949: (Alla omnämnanden av Vinterkriget
strukna). 1943: Faran för Sveriges del hade varit särskilt
hotande sedan Ryssland angripit Finland och Tyskland
ockuperat Danmark och Norge. 1949: (Bara den tyska
ockupationen omnämns som hotande medan Rysslands
anfall på Finland strukits från meningen).
Jacobsson & Söderlund 1946 s392: Förvärvandet av
Karelen och Hangö samt införlivandet av Baltikum var
”…framgångar för Sovjetisk utrikespolitik”.
Vinter- Schybergson och Thy- Juva, Merikoski & Salmela 1944 s257: Under andra
ressons bok för både den världskriget försökte Sovjet utnyttja situationen till att ta
kriget
Finland svenska och den finlands- värdefulla områden av sina små grannar och lägga dem
svenska marknaden är under sitt välde.
den enda bok utgiven i Ottelin 1948 s180: Vinterkriget utbröt när Finland
någondera landet under vägrade byta områden.
andra halvan av 1940- Mantere & Sarva 1948 s342: Ryssland sade upp icketalet som säger att Sovjet angreppspakten med Finland när förhandlingarna om
”angrep” Finland i Vin- landbyte inte gav resultat. Fientligheterna inleddes sedan
terkriget. 64 Övriga läro- sista november 1940. (I Mantere & Sarva 1946 s439
böcker från efterkrigs- nämndes ännu inte att Finland erbjöds kompensation för
tiden använder omskriv- Hangö och Karelska näset i förhandlingarna hösten 1940,
utan det hette att Finland skulle ge områdena för att stärka
ningar. 65
Petersburgs ställning).
Juva, Merikoski och Juva, Merikoski & Salmela 1944 s262f: (Rubriker) ”Vår
FortSalmelas bok från på- avgörande strid”, ”Rysslands nya attack”. När den stora strisättnings- gående krig 1944 pre- den mot bolsjevismen började 1941 drogs Finland med.
senterar en fyllig krigs- Ryssarna började bomba igen, och Pravda förklarade att
kriget
Finland propaganda. Ottelin finländarna måste försvinna från jordens yta. Men så komskildrar
händelserna mer det inte att gå. Finlands tappra försvarsmakt har under
betydligt mer knapp- sin marskalks ledning fördrivit fienden över gränsen. Finland
händigt efter kriget. I kämpar tills dess att bolsjevismen är besegrad och sådana
Lindeqvists bok från gränser är uppnådda, att fred består i framtiden. Kampen
1946 nämns ingen mot öster är hård, som så många gånger tidigare i vår
händelse efter nonag- historia. Vårt lands stora framtid kräver många offer av oss.
gressionspakten mellan Ottelin 1948 s180: År 1941 angrep Hitler Rådsunionen
Tyskland och Sovjet- tillsammans med ett antal mindre stater, däribland Finland.
unionen.66

62 Jacobsson & Erlandsson 1941 s247, Morén 1943 s201, 299
63 Bergström 1946 s240, Thunberg & Söderlund 1949 s416, Morén 1943 s201, 1949 s201, 299,

Jacobsson & Söderlund 1946 s392
64 Schybergson & Thyresson 1945b s182
65 Mantere & Sarva 1948 s342, 1946 s439, Ottelin 1948 s180
66 Juva, Merikoski & Salmela 1944 s261ff, Ottelin 1948 s180, Lindeqvist 1946
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6 Analys av läroböcker, 1950-talet

6.1 Läroplaner
Den svenska undervisningsplanen för folkskolan från 1955 skiljde sig från tidigare läroplaner genom att ord som ”fosterland” och ”fosterlandskänsla” lyste
med sin frånvaro. Eleverna skulle nu fostras till självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Av intresse för denna undersökning
är att planen faktiskt konstaterade att läroböcker ofta utövade ett större inflytande på undervisningen än undervisningsplanen.1
I historieundervisningen låg fortfarande fokus på det egna folkets historia.
Nu nämndes emellertid politisk, social och kulturell utveckling jämsides, och
den politiska historien framhävs inte längre som ämnets ryggrad. Eleverna
borde också få kännedom om mera betydelsefulla händelser, tidsföreteelser och
personligheter i nordisk och allmän historia.2
Den ledande tanken i undervisningen skulle liksom i 1919 års undervisningsplan vara den fredliga odlingen och samhällsordningen. Man skulle sträva
efter objektivitet i framställningen även när det gällde att skildra konflikter
mellan länderna. Särskilt skulle läraren försöka motverka hat och fiendskap mot
andra folk och folkgrupper. Vid behandling av krigsorsaker kunde man jämföra
hur dessa framställts i de krigförandes propaganda och i senare forskning.3
Eleverna skulle bibingas det gemensamma i de nordiska ländernas utveckling,
och tvister mellan folken skulle inte ges större utrymme än nödvändigt. Framställningen av den allmänna historien skulle i övrigt präglas av förenkling och
begränsning. Exempel på lämpliga avsnitt var bland annat ”Peter den store och
Ryssland”, ”Nordamerikas frihetskrig”, ”Katarina II av Ryssland”, ”Kamp för
nationell enhet och frigörelse (…Ryssland och panslavismen)”, ”Några bilder från
Amerika (Lincoln och inbördeskriget, svenskarna i Amerika)”, ”Amerikas växande
1 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 s6f
2 Ibid s97
3 Ibid s98f
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betydelse”, ”Världskrigen … samt efterkrigsproblemen”. Stycket om Katarina II
hörde dock till dem som vid behov helt kunde utelämnas.4
Geografiämnet hade som mål att ge eleverna kunskap om det egna landets
och övriga nordiska länders geografi samt en grundläggande orientering om
Europa i övrigt och de främmande världsdelarna. Undervisningen borde ge faktisk kunskap grundad på förståelse, för underlätta kontakten med andra folk.5
Nytt var att Sovjets europeiska och asiatiska delar nu behandlades som en
enhet.6 I behandlingen av Finland och Nordamerika skulle det svenska inslaget
i befolkningen uppmärksammas.7
Vidare skulle alla folks likaberättigande oavsett ras, språk eller religion framhållas. Därtill skulle man påpeka ohållbarheten och skadligheten av ensidigt
generaliserande omdömen om främmande länder och folk.8
Enligt Göran Andolf betonade de metodiska anvisningar för realskolan och
gymnasiet som utgavs under 1950-talet vördnaden för ärvda ideal mindre.
Tonvikten lades istället på kritiskt tänkande och motståndskraft mot propaganda. Därtill hade tolerans, internationellt samförstånd och förståelse för andra
miljöer nu blivit viktigare, och betydelsen av ett världsperspektiv betonades allt
starkare. Den allmänna historien blev viktigare än den svenska, och det var inte
längre bara den rent politiska historien som återgavs. Tonvikten försköts samtidigt mot den nyaste historien.9

6.2 Folken i Sovjetunionen
Föreställningen om folk och raskaraktärer hör till de mest enfaldiga och mest
skadliga uttrycken för gruppegoism. (DN maj 1952)


Citatet ovan är hämtat från en ledare i Dagens nyheter i maj 1952, där man
under våren vid ett flertal tillfällen tagit upp fördomarna i läroböckerna. Ett
urklipp av artikeln finns instucket bland granskningsutlåtandena om Moberg
och Näsmarks Skolgeografi, som framför allt på grund av dess bilder på olika
rastyper fick hård kritik i DN. Tydligen är det de ökända bilderna från rasbiologiska institutets äldre skede som spökar, menade ledarskribenten. En ung
svensk hade valts att representera germanerna, medan de ostbaltiska, alpina och
dinariska rastypen företräddes av personer ”…med ganska oroande utseende”.
4 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 s100f
5 Ibid s108
6 Ibid
7 Ibid s111
8 Ibid
9 Andolf 1972 s92ff
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Ingen av läroboksgranskarna hade haft något att anmärka på bildvalet eller behandlingen av raserna.10
Under 1950-talet började de svenska läroböckerna, högst antagligen under
tryck från opinionen, slutligen ta avstånd ifrån rasläran. Inställningen är emellertid motsägelsefull. Näsmark och Nilsson definierade till exempel en ras som
”…en grupp människor, som genom en förening av ärftliga fysiska och psykiska
egenskaper skiljer sig från varje annan människogrupp”. Längre fram skrev de
att nationalsocialisterna byggde sin lära på en överlägsen arisk ras. Europas folk
hade emellertid blandats så mycket att man inte kunde tala om några rena raser,
och man skulle inte blanda ihop ras och språk. Det är i varje fall fel att säga att
någon ras är intellektuellt överlägsen någon annan, avslutades stycket.
Detta stod i viss motsättning till den ovannämnda definitionen av ras, som
också innefattade psykiska egenskaper. Det är också oklart om författarna menade att det på grund av rasblandning inte fanns någon överlägsen arisk ras
längre eller om den aldrig har funnits. Lika oklart är ifall man menade att det
bara var inom Europa som raserna befann sig på samma intellektuella nivå.
De norska och finländska läroböckerna hade inte längre något att säga om
ryssarnas ras och nationalkaraktär på 1950-talet. Däremot beskrev finländarna
Eskola och Renkonen sovjetmedborgarnas nationalkaraktär. Denna gjorde dem
utmärkt lämpade att leva under kommunistiskt styre. De hade haft en sorglig
historia som bland annat innefattat livegenskap, och det är förståeligt att man
efter årtusenden under andras kommando fortfarande behöver en högre statlig
ledning, skrev författarna. På samma sätt som Förenta Staternas kraft var det
individuella företagarsinnet, så var Sovjets kraft befolkningens i hjärtat rotade
kommunism. Bägge folken berömdes också för sin stora ”livskraft”. Sovjetbefolkningen tyngdes enligt Eskola och Renkonen inte ännu av den långvariga
kulturens förbannelse, som visade sig i många europeiska folks kroppsliga försvagning.
Eskola och Renkonen presenterade här en i det närmaste genialisk lösning på
den nya politiska inriktningens problem. Genom att göra kommunismen till en
fråga om folklynne och historia så lyckas de berömma centralstyret i Sovjetunionen utan att samtidigt ge de finländska kommunisterna någon draghjälp. Deras idéer passade nämligen inte i ett land som saknade Rysslands speciella historia. Man undvek också att placera Finland närmare någondera lägret i Kalla
kriget. Finland befann sig mitt emellan de två stormakternas lika utomordentliga samhällssystem, som var väl anpassade till deras invånares egenskaper. Samtidigt anknöt beskrivningen till de gamla idéerna om ryssarnas brist på företagsamhet. De dog inte ut utan återanvändes nu för ett annat syfte.
Inga läroböcker hävdade längre att folkbildningen skulle vara dålig i Sovjetunionen. De norska läroböckerna var tvärtom avgjort positivt inställda till utbildningsväsendet i Sovjetunionen.
10 SLN EVI:8 Moberg
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Intresset för de språkligt besläktade folken bestod bland de finska läroboksförfattarna. När Näsmark och Nilssons svenska geografilärobok översattes till
finska försågs den följaktligen med ett avsnitt om finsk-ugriska folk.

6.3 Folken i USA
De vita amerikanernas egenskaper beskrivs under 1950-talet precis som tidigare
mycket positivt. Finnarna Eskola och Renkonen menade att förklaringen till
amerikanernas goda egenskaper självklart låg i deras europeiska ursprung.
Svenskarna Nelson, Stolpe och Westin räknade bara de vita när de jämförde
Sovjetunionens och USA:s folkmängd. Flera svenska och finländska läroböcker
konstaterade att deras landsmän i USA snabbt höll på att amerikaniseras.
De svenska läroböcker som skildrat svarta mest nedlåtande kom inte ut i nyupplagor på 1950-talet, och i de nyskrivna historieläroböckerna kritiserades
rasismen i USA. I Sahlbergs finlandssvenska geografiläroböcker finns däremot
den gamla rasistiska synen på de svarta kvar oförändrad.
Liksom under 1930-och 1940-talet beskrevs indianerna i samtliga tre undersökningsländer som decimerade och undanträngda.

6.4 Ekonomi
De norska läroböckerna bibehöll sin positiva grundsyn på det sovjetiska jordbruket under 1950-talet, och de finländska läroboksförfattarna fortsatte den
positiva och kritiklösa skildring som inletts 1945. De svenska läroböckerna
genomförde emellertid bara ett halvt årtionde efter föregående stora omorientering igen en total helomvändning. Under 1950-talet är alla de svenska läroböcker som behandlar Sovjetunionens ekonomi mycket kritiska. När Näsmark
och Nilssons lärobok översattes till finska ströks de negativa kommentarerna om
Sovjetunionens ekonomi. Den svenska förlagan menade till exempel att boskapsskötseln hade problem inom kollektivsystemet, medan den finska översättningen talade om att lämpliga betesmarker möjliggjorde export.
Liksom på 1930- och 1940-talet framställdes USA:s ekonomi på 1950-talet
som världsledande i samtliga norska, svenska och finländska läroböcker. Den
kritik som fanns rörde fortsättningsvis miljöproblemen.

6.5 Framstående personer
Skildringen av Peter den store och Katarina den stora ändrade sig inte mycket
från 1940- till 1950-talet. De nya läroböcker som utgavs under årtiondet gav
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samma bild av de ryska härskarna som äldre läroböcker hade gjort. Skildringen
var fortsättningsvis mer kritisk i Sverige än i Norge och Finland. På 1950-talet
är det emellertid bara en svensk lärobok som fortfarande talar om Katarina II:s
inblandning i partistriderna i Sverige. Denna nedbantning hängde kanske
samman med att 1955 års läroplan för folkskolor menade att stycket om Katarina vid behov kunde strykas.
Liksom tidigare beskrivs George Washingtons goda personliga egenskaper
som viktiga för det amerikanska frihetskrigets utgång. De finländska läroböckerna har emellertid nu upphört att beskriva Washington som klent begåvad. De
norska och finländska läroböckerna skildrade fortfarande Benjamin Franklin
som föredömligt flitig och skötsam. De svenska läroböckerna har emellertid
upphört med detta på 1950-talet. De nya svenska historieläroböckerna hade
kraftigt skurit ner eller helt strukit skildringen av honom.
De norska och finländska läroböckernas bild av Lincoln har inte förändrats
sedan 1940-talet. De svenska läroböckerna har emellertid samtliga övergått till
att skildra Lincoln som ivrig slaverimotståndare, samtidigt som den negativa
attityd till medborgerliga rättigheter för svarta som funnits i vissa läroböcker
försvunnit. Lindberg, Tham och Thunell försökte dekonstruera myten Lincoln
och ifrågasatte den tidigare bilden av honom. Den Lincoln som de menade att
senare tiders kritiska forskning avslöjat låg emellertid inte långt efter schablonen
i goda egenskaper.

6.6 Sovjetunionen – demokrati eller diktatur?
De norska läroböckerna var på 1950-talet samtliga kritiska i sin syn på förhållandena för demokratin i Sovjetunionen. Skillnaden mellan författare med höger- respektive vänstersympatier minskade något så att synen blev mer enhetlig.
De svenska läroböckerna gjorde i början av 1950-talet för andra gången på ett
halvt årtionde en kovändning i frågan om huruvida Sovjetunionen var en diktatur
eller inte. Under hela 1950-talet kallades Sovjetunionen igen för diktatur.
De finländska läroböckerna är däremot liksom under andra hälften av 1940talet fria från kritik. Undantaget är Malmbergs finlandssvenska historieläroböcker, som inte ändrat sin kritiska skildring av ryska revolutionen sedan 1930talet. I efterföljaren författad av Malmberg och von Koskull 1957 hade tonen
till och med skärpts något beträffande bolsjevikernas roll för Finlands frigörelse.

6.7 Anföll Sovjet sina små grannländer?
De norska läroböcker som är med i undersökningen hade inte mycket att säga
om Vinterkriget eller annekteringen av Baltikum.
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De svenska läroböckerna hade svängt sedan andra hälften av 1940-talet och
talade nu med ett undantag uttryckligen om ett sovjetiskt anfall på Finland
under Vinterkriget. Undantaget är Söderlund och Seth vilken i motsats till de
många svenska historieläroböcker som nyskrevs under 1950-talet byggde på en
äldre lärobok.
De finländska läroböckerna undvek med undantag av Malmberg och von
Koskull att direkt tala om ett sovjetiskt angrepp.

6.8 Kalla kriget
Norrmännen Høst och Kjeldstadli beskrev redan 1948 Kalla kriget som en ren
maktkamp mellan två stormakter. Två svenska läroböcker från 1950-talet gav
samma tolkning medan två härledde dess uppkomst till sovjetiska expansionssträvanden. Två andra svenska läroböcker tolkade Kalla kriget som en kamp
mellan demokrati och diktatur. Två finländska läroböcker menade istället att
konflikten stod mellan två olika ekonomiska system.
De norska och svenska läroböckerna menade att Sovjetunionen gjort Östeuropas länder till vasall- eller satellitstater. Svenskarna Dannert och Lendin
utmärkte sig genom att de såg järnridån som en utvidgning av ryssarnas gamla
”…benägenhet att avspärra sig från andra länder”. De enda finländska läroboksförfattare som direkt tar upp ämnet, Mantere och Sarva, skriver att länderna ett efter ett tagit till sig bolsjevismen och att samma system som i Sovjet
införts. De antyder inte på något sätt att detta skulle ha skett genom sovjetisk
påverkan.
Finländarna Eskola och Renkonen resonerade kring varför vissa småstater
som de baltiska hade gått under medan andra som de nordiska hade överlevt.
Detta berodde enligt författarna dels på maktbalansen mellan stormakterna,
men även på att Finlands höga nordiska kulturnivå tvingade stormakterna erkänna att finländarna klarade sig bäst själva.

6.9 Sammanfattning
Det är framförallt i Sverige som läroböckerna förändrade sin syn på USA och
Sovjetunionen under 1950-talet. En del av förändringarna hängde säkert samman med ett generationsskifte på läroboksmarknaden, då en ny generation
läroboksförfattare tog vid. Nu började också en minskning av stoffet om äldre
historia, vilket krympte utrymmet framförallt för Katarina II och Benjamin
Franklin. Att Franklin fick stryka på foten hängde antagligen samman med en
förändrad syn på historieämnets uppgift. När man gick ifrån den gamla idén att
historien skulle fostra eleverna genom att förse dem med goda förebilder var
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berättelserna om Franklins flit och studieiver inte längre lika värdefulla. Skildringen av Katarina II:s ränker mot Sverige försvann ur läroböckerna, vilket
också hade stöd i läroplanen.
Den strukna kritiken av Katarina II hängde inte ihop med någon samtida
positiv vändning i den svenska synen på Ryssland och Sovjetunionen. Tvärtom
började de svenska läroböckerna i början av 1950-talet åter kritisera Sovjetunionen för att vara en diktatur, vilket de undvikit att göra under andra hälften av
1940-talet. Samtidigt återgick man till att uttryckligen tala om ett sovjetiskt
anfall på Finland under Vinterkriget istället för att använda sig av omskrivningar som att kriget ”utbröt”. De finländska läroböckerna undvek emellertid
fortfarande ord som ”diktatur” och ”anfall”, och också i övrigt var framställningen av Sovjetunionen mycket försiktig. Undantaget var Malmberg och von
Koskulls finlandssvenska läroböcker, som bibehöll och 1957 i vissa avseenden
rentav skärpte sin kritik av Sovjetunionen. Troligen hängde den utvidgade kritiken 1957 samman med att Chrustjevs avstalinisering inletts, vilket medfört att
sovjetkritiska åsikter igen började vädras i den finländska offentligheten.
Skillnaden mellan läroböcker från Sverige och finska läroböcker visade sig
tydligt i de förändringar som gjordes i Näsmark och Nilssons geografilärobok
när den översattes till finska. Kapitlet om Sovjetunionen var i praktiken nyskrivet. Det var mer omfattande och mindre kritiskt än i den svenska förlagan, och
ett avsnitt om finsk-ugriska folk var tillagt.
Medan de flesta finländska läroboksförfattare nöjde sig med att iaktta försiktighet gentemot Sovjetunionen gjorde Eskola och Renkonen i sin geografilärobok för
gymnasiet flera intressanta nytolkningar som passade den nya utrikespolitiken som
hand i handske. De menade till exempel att ryssarna genom sin historia och
läggning var speciellt väl anpassade att leva under ett centraliserat kommunistiskt
styre. Synsättet möjliggjorde att kommunismen kunde ses som rätt för Sovjetunionen utan att för den skull utgöra något alternativ för det egna landet. Eskola och
Renkonen framkastade också att överlevande småstater likt det egna landet lyckats
bevara sin självständighet eftersom de stod på en högre kulturell nivå än småstater
som likt de baltiska staterna uppslukats av stormakter.
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6.10 Kasuistik, 1950-talet
Folken i Sovjetunionen, 1950-talet
Ras
Sverige

Under 1950talet blir också
svenska
läroböcker allt mer
tveksamma till
rasläran.
Inställningen är
emellertid motsägelsefull.11

Nelson, Stolpe & Westin 1955 s54ff: Alla folk består av blandade
raser, det finns ingen germansk ras men germanska språk och folk.
s57: Bulgarerna är ett finskt-ugriskt folk som upptagit slaviskt
språk och kultur.
Näsmark mfl 1954 s8: ”En ras är en grupp människor, som genom en
förening av ärftliga fysiska och psykiska egenskaper skiljer sig från varje
annan människogrupp”. Nationalsocialisterna byggde sin lära på en
överlägsen arisk ras. Europas folk har emellertid blandats så mycket att
man inte kan tala om några rena raser, och man skall inte blanda ihop
ras och språk. Det är i varje fall fel att säga att någon ras är intellektuellt
överlägsen någon annan.
Näsmark & Nilsson 1957 s167: (Struket) Georgierna är ett resligt,
vackert folk av vit ras. (Två år senare utkom boken på finska, och
georgierna var igen resliga, vackra och vita).
Ras och Sahlberg samt Ha- Eskola & Renkonen 1954 s124ff: Framstegen för Sovjets närkalehto och Sal- ingsliv och därmed dess kultur visar att ett statslett system
natiomela talar om olika passar ryssarnas natur. Det är förståeligt att man efter årtusennalkaraktär kännetecken för de den under andras kommando fortfarande behöver en högre
Finland olika folken i Sov- statlig ledning. Sovjetmedborgaren vet, att statens väl är allas
jet. I Eskola och väl och är därför beredd till stora ansträngningar för sitt land.
Renkonens
gym- På samma sätt som Förenta Staternas kraft är det individuella
nasiebok i geografi företagarsinnet, så är Sovjets kraft befolkningens i hjärtat
från 1954 målas rotade kommunism. Att Sovjet så snabbt kommit i jämnbredd
istället
sovjetmed- som stormakt och dess höga födelsetal antyder folkets stora
borgarens
natio- livskraft. Man tyngs inte ännu av den långvariga kulturens
förbannelse, som visar sig i många europeiska folks kroppsliga
nalkaraktär upp.12
försvagning. Naturrikedomarna, folkets livskraft och det
kommunistiska systemet gör Sovjetunionen till en motvikt till
USA:s växande storkapitalism.
Bildningen i Sovjet Horn & Schulstad 1954 s62: Barnen går i lekskola medan
Bildningmamma arbetar, målet är 17 års skolgång.
framställs positivt.13
Norge
Byn F
Sahlberg 1957 s26: De ukrainska byarna är mindre enformiga än de storryska.
Finsk- Näsmarks svenska Näsmarks & Väänänen 1959 s150f: Finsk-ugrerna är finnarnas
ugriska lärobok försågs i närmaste släktingar bland världens folk, de flesta finns i Sovjet
finsk upplaga med eller i Sovjets inflytelsesfär, som karelare, vepser, ester, vatjer,
folk
Finland ett typiskt avsnitt liver, mordviner, tjermisser, votjaker, syrjäner, voguler och
om
finsk-ugriska ostjaker. De två sistnämnda finns ända borta i Sibirien. De nu
20 miljonerna finsk-ugrer har vandrat långt från sina hemfolk.14
trakter vid Volgakröken.

11 Nelson, Stolpe & Wiman 1955 s54-57, Näsmark mfl 1954 s8, Näsmark & Nilsson 1957

s167, Näsmark & Väänänen 1959 s141
12 Sahlberg 1957 s26, 1956 s42, Eskola & Renkonen 1954 s124ff, Hakalehto & Salmela 1957 s95
13 Ellefsen, Schibsted & Sømme 1955 s141, jfr Ibid 1949 s128, Horn & Schulstad 1954 s62
14 Näsmark & Väänänen 1959 s150f, Hakalehto & Salmela 1957 s95f
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Folket i USA, 1950-talet
De vita
Norge

Haffner & Knudsen 1957 s154: ”Amerikanerne er kjent for sin dyktighet och pågåenhet”. Ingen annanstans har ”the self made man” sådana möjligheter.
Ellefsen, Schibsted & Sømme 1955 s122: Folk av skandinavisk härkomst bor särskilt
väster om de stora sjöarna. s130: USA har varit landet där man hänsynslöst kämpat
sig fram till välstånd och makt (Selfmade men). Miljoner lever på svältlön, särskilt
negrer och invandrare från Syd- och Östeuropa.
De vita Nybyggarlivet har danat och Bäcklin mfl 1957 s225f: Odlingsfronten har påverkat
Sverige härdat den amerikanska det amerikanska kynnet, förnimmelsen av framåtfolksjälen.15 Nelson med skridande stimulerade företagsamhet och demokrati.
flera räknar bara de vita när Nelson, Stolpe & Wiman 1955 s150: USA har näst
de jämför supermakterna.16 Sovjet världens talrikaste vita befolkning.
De vita Sahlberg samt Hakalehto Eskola & Renkonen 1954 s97f: USA:s civilisationsnivå
Finland och Salmela redogör för har inte utvecklats längre än Nordvästeuropas, utan
amerikanens
nationalka- kulturen är liksom i Kanada och Australien av
raktär. Enligt Eskola och materialistisk natur. s122: Förklaringen till amerikaRenkonen är USA en mate- nernas goda egenskaper är självklart att majoriteten
rialistisk kultur med gott kommer från Europa.
Sahlberg 1957 s165: De är kända för sin djärvhet och
folkmaterial.17
företagsamhet.
Holmsen och Wiborg Holmsen & Wiborg 1953 s168: (Struket: De vita i syd vill
De
har minskat kritiken inte dela skolor, tågkupéer och spårvagnar med de svarta).
svarta
rasdiskrimine- Haffner & Knudsen 1957 s154: I Sydstaterna vill de vita
Norge av
ringen, men övriga inte bo på samma hotell som de svarta, och inte resa med
samma bussar och spårvagnar.
har den kvar.18
Historieläroböckerna
ser Bäcklin mfl 1957 s389: Rasismen i USA börjar överDe
rasismen som ett problem, vinnas, till exempel har svarta sedan 1954 tillträde till
svarta
Sverige medan Orrgård och Alm- alla skolor, även om man försöker kringgå detta i vissa
hult ser det snabbt ökande sydstater.
antalet svarta som ett pro- Orrgård & Almhult 1957 s107: Negrernas höga nativitet skärper rasfrågorna.
blem.19
Sahlberg beskriver fort- Sahlberg 1957 s148: Till lynnet är negern som ett
De
farande de svarta som på outvecklat barn. s166: I sydstaterna ser man negrerna
svarta
Finland 1930-talet. Hakalehto och arbeta på tobaks- och bomullsplantagerna.
Salmela tar upp rasismen.20 Hakalehto & Salmela 1957 s260: Många vita ser ner
på de färgade.
Svens- Svenskarna i USA ameri- Näsmark & Nilsson 1957 s37f: (Nytt) Numera blir
kar
alla skandinaver snabbt amerikaniserade.
kaniseras snabbt.21

15 Bäcklin mfl 1957 s224ff, Erlandsson & Wichman 1950 s267, Söderlund & Seth 1956 s271
16 Nelson, Stolpe & Westin 1955 s150
17 Eskola & Renkonen 1954 s97f, Sahlberg 1957 s165, 1956 s240, Hakalehto & Salmela 1957
s257
18 Holmsen &Wiborg 1953 s168, 1948 s168, Haffner & Knudsen 1957 s34,154, Ellefsen,
Schibsted & Sømme 1955 s122, 130
19 Dannert & Lendin 1954 s253, Orrgård & Almhult 1957 s107, Bäcklin mfl 1957 s389
20 Sahlberg 1957 s148,166, 1956 s217, Hakalehto & Salmela 1957 s260
21 Näsmark & Nilsson 1957 s37f, jfr Moberg & Näsmark 1948 s339
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Finländare
Indianer
Nor
Indianer
Sverige
Indianer
Finland

Alla utom Sahlberg noterar Aro, Rosberg & Poijärvi 1954 s278: (Nytt) En betyatt finländarna i Amerika dande del av den yngsta generationen räknar sig som
amerikaner och har glömt finska.
amerikaniseras snabbt.22
Indianerna är decimerade Holmsen & Wiborg 1953 s160f: Indianerna håller på
att bli uppblandade eller dö ut.
och undanträngda. 23
Indianerna är decimerade Dannert & Lendin 1954 s235: USA har bedrivit ett
utrotningskrig mot indianerna.
och undanträngda.24
Indianerna är decimerade Sahlberg 1957 s165: ”Indianerna har genom 'eldvattnet' och
smittosamma sjukdomar minskats och är numera fåtaliga”.
och undanträngda.25

Sovjetunionens ekonomi, 1950-talet
Norge

Sverige

De norska böckerna
fortsätter att skildra
Sovjets ekonomi positivt. Ræder har
minskat sin kritik mot
kollektiviseringen.26

Holmsen & Wiborg 1953 s119: Staten äger all egendom i
Sovjet, men bönderna har rätt att bedriva gemensamt jordbruk så länge de driver det enligt landets lagar.
Horn & Schulstad 1954 s62: Det finns mycket kvinnliga
arbetare, de arbetar i fabrik, kör traktorer och bilar samt
bygger hus. s70: Sibirien är ett framtidsland.
Ræder 1950 s249ff: (Struket) Kollektiviseringen var ett krig
mot en vapenlös fiende.
De svenska läroböckerna fram- Nelson, Stolpe & Westin 1957 s166f: Tvångskolställer nu Sovjets ekonomi lektiviseringen gjorde att bönderna slaktade all sin
betydligt mer kritiskt än tidi- boskap, 1953 var boskapen ännu inte på 1911 års
gare.27 Det är de böcker som nivå, trots att befolkningen ökat med 50 %. s163ff:
ger en mer detaljerad beskriv- Också i Polen har kollektiviseringarna lett till att
ning av Sovjet som lyfter fram utbytet minskat, även om industriproduktionen
de negativa sidorna, det vill stigit. Det framgår med all tydlighet att Östeuropa är
säga del II av gymnasieläro- en ekonomisk koloni till Sovjetunionen och att
böckerna. I del I samt i böcker jordbruket misslyckats.
för de lägre stadierna hinner Näsmark & Nilsson 1957 s59ff: Boskapsskötseln har
man bara rabbla upp industri- varit svårare än jordbruket att passa in i kollektivsyprodukter
och
naturtill- stemet. Endast väster om Volga finns det ett egentligt järnvägsnät, landsvägsnätet är försumbart och
gångar.28
bilismen är obetydlig.

22 Näsmark & Väänänen 1959 s246, Aro, Rosberg & Poijärvi 1954 s278, Sahlberg 1956 s241
23 Holmsen & Wiborg 1953 s160f
24 Nelson, Stolpe & Westin 1955 s150, Nelson & Westin 1956 s210, Näsmark mfl 1954 s105,
Grimberg, Wirsén & Svanström 1952 s110f, Dannert & Lendin 1951 s235
25 Näsmark & Väänänen 1959 s246, Sahlberg 1957 s165b
26 Horn & Schulstad 1954 s62, 70, Holmsen & Wiborg 1953 s119, Ellefsen, Schibsted &
Sømme 1955 s137-141, Ræder 1950 s249ff, Skard & Midgaard 1956 s279f, Haffner & Knudsen
1957 s230ff
27 Nelson, Stolpe & Wiman 1957 s163-167, Näsmark & Nilsson 1957 s59ff
28 Nelson, Stolpe & Wiman 1955 s43, Näsmark mfl 1954 s170-173, Nelson & Rydefält 1948
s142f, Nelson & Westin 1956 s86ff
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Finland Näsmarks kapitel om Sovjetunionen är i den finska upplagan praktiskt taget helt nyskrivet. Ekonomin skildras
överlag mycket positivt.29

Näsmark & Väänänen 1959 s144ff: Jordbrukets
avkastning är låg i förhållande till de nordiska länderna. Lämpliga betesmarker främjar boskapsskötseln, som åtminstone i Sibirien avkastar sådana
mängder att man kan exportera till övriga Sovjet och
ibland också till utlandet.

USA:s ekonomi, 1950-talet
Norge
Sverige
Finland

USA:s ekonomi framställs som störst Haffner & Knudsen 1957 s153f: Betydande
och bäst i världen. Kritiken rör miljö- delar av skogen är så uthuggen att jorden förstörts, och mycket land är obeboeligt.
förstöringen.30
USA:s ekonomi framställs utan undantag Nelson, Stolpe & Wiman 1957 s194:
som störst och bäst i världen.31 Kritiken Skogsbruket för rovdrift. s186: Prärien har
betats så hårt att det lett till jorderosion.
rör miljöförstöringen.32
USA:s ekonomi framställs utan undantag Näsmark & Väänänen 1959 s246: Skosom störst och bäst i världen. Kritiken rör garna i nordöst och runt Stora sjöarna är
till största delen kalhuggna.
miljöförstöringen. 33

Framstående personer, 1950-talet
Peter I
Norge

Peter den store ville modernisera Skard & Midgaard 1956 s175: Han ville omskapa
ryssarna från barbarer till civiliserade människor,
sitt efterblivna rike.34
från asiater till européer.

29 Näsmark & Väänänen 1959 s144ff, Sahlberg 1957 s27ff, 1956 s43ff, Hakalehto & Salmela
1957 s97ff
30 Haffner & Knudsen 1957 s 153-161, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1955 s122-130, Hæreid
& Amundsen 1959 s184f, Horn & Schulstad 1954 s85f (Två sista inget om miljöproblem)
31 Nelson, Stolpe & Wiman 1955 s152, 162, Nelson, Stolpe & Wiman 1957 s 186-197, Nelson
& Rydefält 1954 s299-303, Orrgård & Almhult 1957 s170-174, Näsmark mfl 1954 s110-120,
1957 s40-46
32 Nelson, Stolpe & Wiman 1957: s186, s194
33 Leiviskä 1955 s345, Näsmark & Väänänen 1959 s246-251, Sahlberg 1957 s165ff, 1956
s241f-244, Hakalehto & Salmela 1957 s258ff (Inget om miljöförstöring)
34 Ræder 1950 s150ff, Skard & Midgaard 1956 s174f35 Grimberg, Wirsén & Svanström 1952
s57f, Wirsén 1954, 1959 s212ff, Dannert & Lendin 1951 s219ff, Erlandsson & Wichman 1950
s166
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Peter I
Sverige

De nya svenska
historieläroböckerna framställer Peter och
hans folk som
barbarer, precis
som deras föregångare gjort på
1930-och 1940talet. 35

Grimberg, Wirsén & Svanström 1952 s57f: Peter förvandlade
djurskocken till människor. Ingen gick säker för sitt liv under
denne självhärskare.
Erlandsson & Wikman 1950 s166: När Peter ville se en avrättning
i Königsberg fick han till sin häpnad höra att det inte fanns någon
som skulle avrättas. I Ryssland hade detta utan vidare kunnat
ordnas.
Dannert & Lendin 1951 s219ff: Bakom Rysslands västerländska yta
stack barbaren alltjämt fram. Peter själv var rå och ohyfsad, våldsam
och begiven på starka drycker. Han drog värjan för en tappad tallrik
och dödade en betjänt som tog av hatten för långsamt.
Peter I Peter den store moder- Mickwitz 1957 s110ff: Han beslöt tidigt att modernisera
Finland niserade det efterblivna sitt efterblivna rike. Hans snabba, klara förstånd fattade det
praktiskt användbara i den europeiska kulturen. EuropeiseRyssland.36
ringen berörde inte den stora massan.
Det blev inte så mycket av Kata- Skard & Midgaard 1956 s176: Hon hade många
Katarina II rina II:s reformplaner.37
goda planer, men det blev inte så mycket av dem.
Norge
Bönderna fick det värre än förr.
Katarina II genomförde refor- Grimberg, Wirsén & Svanström 1952 s62f: KataKatarina II mer, men livegenskapen fortgick rina II ville skänka ryssarna bildning, och hon
Sverige och förvärrades. Dannert och inrättade skolor för de högre klassernas barn. Hon
Lendin samt Lindberg med flera var själv begåvad och högt bildad och kallades för
ser hennes regering som en tid upplyst despot. Det föll henne inte in att mildra
av överdriven lyx. Enbart livegenskapen, den blev värre än nånsin. Hon
Grimberg med flera nämner att underblåste partistriderna i Sverige och blev förhon underblåste partistriderna i bittrad när Gustav III gjorde slut på dem.
Sverige.38
Katarina II inspirerades av Mickwitz 1957 s141f: Hon avsatte sin obetydliga
Katarina II upplysningen till reform- gemål och tog makten. Hon var en hängiven anhängFinland försök. Bland annat grun- are av upplysningen och grundade skolor för adelsdöttrar. Ryssarna var naturligtvis inte mogna för västerdade hon flickskolor.39
ländska förvaltningsformer, planerna på en rådgivande
församling misslyckades.
Wash- Washingtons insatser var en Hæreid & Amundsen 1959 s184f: Washington
ington avgörande faktor i det ameri- lärde soldaterna att excercera, hålla ut och segra.
Norge kanska frihetskriget.40
Wash- Washingtons goda personliga egenskaper, som Grimberg, Wirsén & Svanström 1952
ington envishet och tålamod, var en avgörande faktor s69: Han var mannen att skapa en
Sverige i det amerikanska frihetskriget.41
armé. ”Han var en hjälte”.
Wash- Washingtons goda personliga egenskaper, som Mantere & Sarva 1957 s201:
ington envishet och tålamod, var en avgörande faktor Washington arbetade outtröttligt för
Finland i det amerikanska frihetskriget.42
sitt fosterlands frigörelse.

36 Mantere & Sarva 1957 s197f, Lindeqvist 1959 s109, Mickwitz 1957 s110ff
37 Ræder 1950 s152
38 Grimberg, Wirsén &Svanström 1952 62f, Wirsén 1954 s249f, Dannert & Lendin 1951 s221,

Lindberg, Tham &Thunell 1956 s10f
39 Ottelin 1948, 1954a s146f, Mantere & Sarva 1957 s198, Lindeqvist 1959 s118, Mickwitz
1957 s141f
40 Ræder 1950 s s161ff, Hæreid & Amundsen 1959 s184f, Skard & Midgaard 1956 s182
41 Bäcklin mfl 1957 s220, Tham, Lindberg & Thunell 1956 s272, Grimberg, Wirsén &
Svanström 1952 s98
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Franklin skildras som ett före- Hæreid & Amundsen 1959 s185: Franklin läste på
döme i studieflit och företag- natten och på alla lediga stunder, lärde sig flera
språk och samlade mycket kunskaper.
samhet.43
Ingenting nämns om Franklins föredömliga utbildningsgång. Han nämns överhuvudtaget bara vid namn i 3 av 6 böcker.44
I de finländska böckerna finns den gamla Ottelin 1954 s113: Skötsam och praktisk fullgjorde han allt mönstergillt.
bilden av Franklin emellertid kvar.45
Lincoln skildras som Hæreid & Amundsen 1959 s260: Lincoln gjorde skördarbete i 3
dagar för att ersätta en bok om Washington som blivit vattenett föredöme.46
skadad.
Lincoln I de nya svenska historie- Lindberg, Tham & Thunell 1956 s117: ”Efter hans
Sverige läroböcker som kom på våldsamma död växte det efter hand fram en Lincolnle1950-talet saknades den gend, i vilken presidenten skildrades efter en given schanegativa attityd till med- blon, som på en gång ville framhålla det folkliga och det
borgerliga rättigheter för ädla i hans karaktär Man underströk hans enkla väsen,
svarta som man kunde hitta hans moraliska renhet och omutliga redbarhet, hans på
i äldre böcker. Samtidigt självstudier grundade kunskaper och skarpsinniga origiframhåller de Lincolns mot- nalitet. Senare tids forskning har ställt sig mer kritisk till
stånd mot slaveriet, och denna bild, men å andra sidan kunnat understryka, att
Lincoln som person skildras Lincoln var en stor politiker. Han var en selfmade man,
mycket positivt Lindberg, som med alla medel arbetade sig fram till en politisk
Tham, och Thunell har position. Och även om hans bildning eller djupsinne
börjat dekonstruera myten inte var särskilt märkvärdiga ägde han dock förmågan att
Lincoln, men den Lincoln tala klart och djärvt, och med tiden utvecklade han i tal
som de menar att senare och debatter allt större elegans och patos. Och framför
tiders kritiska forskning allt hade han lätt att finna taktiskt riktiga lösningar på
avslöjat ligger inte långt de politiska problemen”.
efter schablonen i goda Bäcklin mfl 1957 s332: Lincoln hade landets bästa
humor.
egenskaper.47
Lincoln I Mantere och Sarvas bok från 1957 är ett finstilt stycke om Lincoln borttaget, övriga
Finland finländska böcker uppvisar ingen förändring sedan tidigare årtionden.48
Franklin
Norge
Franklin Sve
Franklin Fin
Lincoln
Norge

42 Lindeqvist 1959 s98, Mantere & Sarva 1957 s201, Ottelin 1954a s149f, Malmberg 1957 s
s224, Mickwitz 1957 s152
43 Ræder 1950 s161ff, Bergsgård 1956 s90, Hæreid & Amundsen 1959 s185, Skard & Midgaard
1956 s182f
44 Wirsén mfl 1952 s69, 1954 s247f, Tham, Lindberg & Thunell 1956 s23, Söderlund & Seth
1956 s271
45 Mantere & Sarva 1957 s201, Lindeqvist 1959 s98, Ottelin 1954a s149f, 1954b s113,
Malmberg 1953 s250, 1957 s224, Mickwitz 1957 s153
46 Ræder 1950 s221f, Hæreid & Amundsen 1959 s260f
47 Grimberg, Wirsén & Svanström 1952 s88, Dannert & Lendin 1951 s316, Bäcklin mfl 1957
s332 Lindberg, Tham & Thunell 1956 s117
48 Mantere & Sarva 1957 s239, Lindeqvist 1959 s222, Ottelin 1954b s188, Malmberg 1953
s306, Malmberg & von Koskull 1957 s264ff
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Demokratin i Sovjet, 1950-talet
Norge

Sverige

Alla historieläroböcker Ræder 1950 s149ff: (Struket: Terrorn har aldrig tagit slut, på
uttrycker kritik mot senare tid har den använts mot partiet så att de flesta ledarna från
situationen för demo- 1917 avrättats). (Nytt) Ryska revolutionen och den kommuniskratin i Sovjet. De tiska staten sågs med mycket olika känslor i andra länder. Några
norska böckerna har såg förebilder i Ryssland, men Komintern fick aldrig massornas
närmat sig varandra. stöd. Ändå präglades mellankrigstiden av fruktan för världsreDen mest kritiske, volutionen. Ledarna i Sovjet fruktade väst lika mycket, då de
Ræder, har tonat ner trodde att ett anfall mot Sovjet planlades. Därför blev Ryssland
sin kritik och lägger en nästan helt isolerat från övriga världen. Det växte skog på hudel av skulden för vudvägen till Finland. Ryssland var länge också politiskt isolerat,
misstron under mel- då många vägrade erkänna Sovjet och också därefter försökte
lankrigstiden på väst. hålla landet utanför alla viktiga beslut.
Bergsgård har å andra Bergsgård 1956 s143: (Nytt) Miljoner människor lever under
sidan
skärpt
sin slavvillkor i koncentrationsläger som kallas för arbetsläger.
kritik.49
I början av Wirsén 1954 s401f: Efter revolutionen utropades proletariatets dik1950-talet var tatur, men eftersom en folkmassa inte kan utöva diktatur så hamnade
den
kort- makten hos Lenin och Stalin. (Bildtext) Stalin var ”…Rysslands
diktator, som utan hänsyn till människoliv järnhårt drev igenom sina
variga
planer”.
”demokratiseringen” av Dannert & Lendin 1954 s334f: Diktatur fanns främst i Ryssland,
Sovjet
i Italien och Tyskland. I en diktatur är makten samlad hos en person,
svenska läro- och han anses bättre än folket själv förstå dess intressen och ge utböcker över, tryck för dess vilja. Diktaturländerna säger sig ofta vara de enda som
nu kallades har verklig frihet och demokrati, medan de anser att demokratin i
landet
igen väst är ett bedrägeri.
för diktatur. I Lindberg, Tham & Thunell 1956 s189: Tjekan satte den till en bören
bildtext jan spontana terrorn i system, och utrensningarna riktades inte bara
hos
Lind- mot politiskt aktiva utan många utrotades bara för att de hört till
berg, Tham tsarrysslands övre skikt. s214: Skolsystemet var tillrättalagt enligt de
och Thunell härskandes önskemål, och inget fick väcka tvivel om systemets förmärks avsta- träfflighet. Under Stalins tid upphöjdes fosterlandskärleken som
tidigare förlöjligats till dygd, och den fick åter näring från Rysslands
liniseringen
redan 1956.50 historia. (Bildtext) Stalin var en hänsynslös envåldshärskare, som på
senare tid berövats sin gloria av sina efterträdare.
Erlandsson och Wichman 1950 s293: Sovjetunionen när förhoppningar om och arbetar för en bolsjevikisk världsrevolution.

49 Ræder 1950 s249ff, 1940 s253f, Bergsgård 1956 s143, Hæreid & Amundsen 1959 s305,
Skard & Midgaard 1956 s275-280
50 Dannert & Lendin 1951 s334f, Grimberg, Wirsén & Svanström 1952 s102, Wirsén 1954
401f, Lindberg, Tham & Thunell 1956 s189, 214 Söderlund & Seth 1956 s240, s443,
Erlandsson & Wichman 1950 s290, 293, Bäcklin mfl 1957 s360, 387
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Finland Malmberg är den
enda som inte ändrat
sin negativa skildring
av
Sovjetunionen
sedan
1930-talet.
Efterföljaren
från
1957 har snarast
skärpt tonen mot
Sovjet. Övriga läroböcker uppvisar ingen
sovjetkritik.51

Malmberg 1953 s328: (Rubrik) ”Partidiktaturerna”.
s331:Proletariatets diktatur innebar att alla måste bli bolsjeviker, övriga partiers anhängare sköts eller flydde. s328f:
Ryska trupper stannade kvar i Finland för att genomdriva
världsrevolutionen där.
Malmberg & von Koskull 1957 s294: (Tillagt efter beskrivningen av bolsjevikernas brott) Under sådana förhållanden
kunde inte Finland fortsätta samvaron med Ryssland. s295:
Det fanns ingen verklig självständighet innan Finland var
rensat från ryska trupper.
Mantere & Sarva 1957 s297: (Struket: Bolsjevikerna satte
borgerliga element under hårt förtryck.)

Anföll Sovjet sina små grannländer? 1950-talet
Norge

Skard & Midgaard 1956 s288: ”Det kom til en 3-4 måneders vinterkrig”.
Ræder 1950 s265: Då Finland gjorde motstånd började Sovjet krig.52
Sverige De svenska böckernas ordval har ändrats Dannert & Lendin 1954 s344: Ryssland
så att flera igen talar om ett sovjetiskt ville göra Finland till en lydstat, men
anfall.53 Den enda undersökta bok som finländarna försvarade sig tappert.
inte talar om att ett Sovjetiskt anfall in- Erlandsson & Wichman 1950 s298:
ledde Vinterkriget är Söderlund och Seths Stalin lade med Hitlers tillstånd under
gymnasiehistoriebok, där det endast sig Estland, Lettland och Litauen, och
konstateras att Sovjet förvärvade Karelen gick sedan till anfall mot Finland.
och Hangö.54
Finland De finländska böckerna håller Malmbergs & von Koskull 1957 s307: Sovjetunder 1950-talet fast vid att Vin- unionen litade inte på Tyskland, därför ville man
terkriget ”utbröt”. Undantaget är flytta sin gräns västerut. När Finland inte gick med
på kraven gick Ryssland till angrepp.
Malmberg och von Koskull. 55

Kalla kriget, 1950-talet
Kalla
krigets
uppkomst
Norge

Høst och Kjeldstadli
beskriver 1948 bägge
parters motiv på
samma sätt och ser
Kalla kriget som en
ren maktkamp.

Høst & Kjeldstadli 1948 s253: Djupgående motsatser mellan de allierade visade sig när freden kom. De allierade stormakterna arbetar intensivt för att öka sitt inflytande i många
länder, och den moderna propagandaapparaten är i bruk för
att vinna det ”kalla kriget”. I öst dominerar Sovjet bakom sin
järnridå och i väst försöker USA vinna Västeuropa för sig
genom Marshallplanen.

51 Malmberg & von Koskull 1957 s294f, Malmberg 1953 s328-331, Lindeqvist 1959 s265,
Ottelin 1954a s198f, Mantere & Sarva 1957 s297, jfr 1933 s190
52 Skard & Midgard 1956 s288, Bergsgård 1956 s163 (Samma som 1945 s166), Ræder 1950
s265
53 Dannert & Lendin 1951 s344, Lindberg, Tham & Thunell 1956 s232, 299, Erlandsson &
Wichmann 1950 s298, Bäcklin mfl 1957 s374
54 Söderlund & Seth 1956 s450
55 Mantere & Sarva 1957 s326, Ottelin 1954a s204, Malmberg 1953 s307, Malmbergs & von
Koskull 1957 s307
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Två böcker beskriver Kalla kriget som en konflikt mellan demokratierna i väst och diktaturerna i öst.56 Enligt två
andra börjar Kalla kriget genom
att
sovjetiska
expansionssträvanden ökar spänningen till
USA och västländerna.57 Två
talar om en maktkamp om Europa utan att utpeka någon sida
som mer aggressiv.58
De finländska läroböckerna talar
KK:s
om motsättning mellan två
uppekonomiska system, inte mellan
komst
Finland demokrati och diktatur.59

Kalla
krigets
uppkomst
Sverige

Söderlund & Seth 1956 s467: Det uppstod en
konflikt om de besegrade staterna Tyskland, Italien och Japan, ingen sida ville se dem helt under
de andras kontroll. Dessutom fanns en motsats
mellan västerländsk parlamentarisk demokrati med
dess frihetstradition och de folkdemokratiska
diktaturerna.
Bäcklin mfl 1957 s386: Sovjet byggde ut ett system
av vasallstater. Ryska försök i Turkiet, Grekland och
Persien hindrades av USA och Storbritannien. På
detta sätt inleddes ”det kalla kriget”.

Malmberg & von Koskull 1957 s310f: Det kommunistiska Sovjet och de borgerligt styrda västmakterna misstrodde och misstänkte varandra.
Kommunismens framsteg tycktes hota de västerländska staterna, vilket ledde till att Atlantpakten
grundades. (Min kursivering)
Östeuropas länder blev med Hæreid & Amundsen 1959 s313: Östeuropas
Östeuropa tiden ryska vasallstater. Hæreid stater blev steg för steg helt avhängiga av Sovjet –
Norge och Amundsen har hunnit få de blev ryska vasallstater. Folken längtade efter
frihet och reste sig mot förtryckarna. I Ungern
med oroligheterna 1956.60
miste tusentals män, kvinnor och barn livet, och
över hundra tusen måste fly.
Sovjet gjorde Östeuropas länder Dannert & Lendin 1954 s355f: ”Sin benägenhet
Östeuropa till satellitstater och isolerade dem att avspärra sig från andra länder har ryssarna
Sverige från omvärlden.61
utsträckt till hela östblocket”.
Östeur. Mantere & Sarva 1957 s329: Östländerna har ett efter ett tagit till sig bolsjevismen,
Finland och i dem har det införts samma system som i Sovjet.

56 Dannert & Lendin 1951 s355, Söderlund & Seth 1956 s467
57 Bäcklin mfl 1957 s386, Erlandsson & Wichman 1950 s304
58 Söderlund & Seth 1956 s467, Näsmark mfl 1954 s46f
59 Malmberg & von Koskull 1957 s310, Mantere & Sarva 1957 s329
60 Hæreid & Amundsen 1959 s313, Skard & Midgaard 1956 s299:
61 Dannert & Lendin 1954 s355, Bäcklin mfl 1957 s386f, Söderlund & Seth 1956 s467
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Finland
Småstaternas
möjligheter

Eskola
och
Renkonen
menar
att
skillnaden
mellan
de
småstater som
överlevt och
de som uppslukats
av
stormakter
delvis ligger i
ländernas
kulturnivå.

Eskola och Renkonen 1954 126f: I Europa finns det många småstater som åtnjuter stormakternas erkännande och vördnad, som
Schweiz, Holland och Sverige. Huvudskälet till vördnaden är deras
höga kulturnivå. Finland har goda möjligheter att tjäna som sammanjämkare av den östliga och den västliga kulturkretsen, ett jobb
som stormakterna knappast kan göra. Stormakter behöver buffertstater för att lindra spänningar. De försöker få småstaterna på sin
sida, men så länge som någon sorts jämvikt råder är det ingen fara
och småstaterna kan få anmärkningsvärda fördelar. Varför finns då
Finland i motsats till Estland, Lettland och Litauen, när Sovjetunionens naturligaste gräns är Atlanten? En förklaring är maktbalansen.
Viktigt är också att Finland ekonomiskt och kulturellt nått upp till
”hög” nordisk nivå, vilket gjort att stormakterna måste erkänna att vi
sköter oss bäst själva.
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7 Analys av läroböcker, 1960-talet

7.1 Läroplaner
Den omfattande försöksverksamheten med grundskola i Norge reglerades av
Læreplan for forsøk med 9-årig skole från 1960. Ett av läroplanens mål för de
samhällsorienterande ämnena var att väcka elevernas tolerans och respekt för
människor med annan hudfärg, annan tro, annat språk, andra seder och annan
samhällsuppfattning. Man skulle hjälpa fram en känsla av gemenskap med
andra människor och visa på värdet av internationellt samarbete och fred mellan
nationer.1
I ämnet historia skulle eleverna orienteras om de viktigaste dragen i det egna
folkets liv och få kunskap om viktiga händelser och framträdande personer i
nordens och världens historia, särskilt de som påverkat Norge. I geografi skulle
man få kunskap om Norge och de andra nordiska ländernas naturförhållanden,
näringsliv och kultur, grundlig orientering om Europas länder och god översyn
över de främmande världsdelarna.2
Gränsen mellan högstadiet och lågstadiet drogs i historien vid årtalet 1750,
med Rysslands expansion placerad i högstadiet. Det är av den anledningen som
inga norska lågstadieläroböcker i historia ingår i undersökningen. I geografin
skulle man i årskurs 5 behandla Europas länder i stora drag. I sexan fick man en
topografisk översikt över de främmande världsdelarna, särskilt de områden som
genom de stora upptäckterna hamnade i Europas intressesfär samt länder med
vilka Norge hade stort handelsutbyte.3
I sjuan skulle man i ämnet historia läsa om det amerikanska frihetskriget och
Rysslands expansion. I geografi stod etnografi och repetition av de främmande
världsdelarnas geografi på programmet. Rasfrågorna lyftes fram som en ämnesövergripande integrationsmöjlighet. I klass 8 skulle det amerikanska inbördeskriget
1 Forsøksrådet for skoleverket 1960 s157
2 Ibid s158
3 Ibid s167ff
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och rasproblemen behandlas. I årskurs nio fanns en uppdelning mellan allmän teoretisk och allmänpraktisk linje. I kursbeskrivningen för den allmänpraktiska linjen
fattades bland annat ryska revolutionen och kommunismen.4

7.2 Folk och samhälle i Sovjetunionen
Beskrivningarna av ras och nationalkaraktär hade med några få undantag försvunnit till 1960-talet. Finlandssvenske Sahlberg ägnade fortfarande utrymme
åt ryssarnas och ukrainarnas kännetecken. Hakalehto och Salmela menade att
de finsk-ugriska folken från början inte hade varit av ostbaltisk ras. Svenskarna
Johnsson och Olsson skildrade de olika folkslagens kännetecken genom att
beskriva människorna i kön till Leninmausoléet. De skildrade landsbygden på
traditionellt sätt men menade att man i städerna levde som en stor familj och
delade på det mesta.
Bildningen i Sovjetunionen skildrades i samtliga tre länder mer positivt under 1960-talet än tidigare. Sovjetunionen framställdes under årtiondet som en
ledande vetenskapsnation.
De norska läroböckerna vidhöll som tidigare att regimen i Sovjet motarbetade religionen. Den ideologi som ungdomen istället fostrades i framställdes
emellertid i positiva ordalag av Rødevand och Farestveit. De menade nämligen
att kommunism innebar att alla människor var beroende av varandra och att
den enskilde skulle göra sin insats för samhället.
De finska läroböckernas intresse för de finsk-ugriska folken i Sovjet bestod
också under 1960-talet. Hakalehto och Salmela tog i sin geografilärobok med
eleverna på en tänkt resa till Sovjetunionen, och det var mest finsk-ugriska folk
som besöktes. Ingenting negativt sågs under resan. När eleverna passerade Solovetskijöarna där det sovjetiska arbetslägersystemet fick sin början så beundrade
de endast de vackra lökkupolerna på öarnas kloster. Heikinheimo och Santamäki talade om de finländska hjälpen till de estniska stamfrändernas kamp mot
ryssarna. Vehvilä och Castrén började emellertid ifrågasätta de uttryck som intresset för stamfränderna i öster tagit sig under 1930-talet, då studentföreningen
AKS och andra drömde om att införliva Östkarelen med Finland.
I läroplanen finns också ett stort antal exempel på arbetssätt. Många av dem
rörde USA och rasfrågor, medan Sovjetunionen inte nämndes i något exempel.5

4 Forsøksrådet for skoleverket 1960 s157 s172f
5 Ibid s177ff
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7.3 Folk och samhälle i USA
De vita amerikanerna beskrivs fortsättningsvis i positiva ordalag i alla tre länder.
Ofta lyfter läroböckerna speciellt fram invandrarna från det egna landet. Som
exempel på invandrarnas frihetsälskan nämnde Hilmo och Øverås norskan Guri
Rosseland, som uppgavs vara känd över hela USA för sitt mod under kampen
mot indianerna.
Skildringen av indianerna såg under 1960-talet ut som tidigare i de svenska
och läroböckerna; indianerna var en decimerad och undanträngd folkgrupp. I
Norge som tidigare delat samma bild började emellertid något nytt framträda.
Indianerna skildrades med stor sympati, och Bø och Storaas ägnade rikligt med
utrymme åt olika indianstammar. Dessa framställdes som mönster av jämställdhet mellan könen.
I samtliga tre länder togs diskrimineringen av svarta upp i läroböckerna, liksom medborgarrättsrörelsen. Det var bara finlandssvenske Sahlberg som hade
kvar en klart rasistisk beskrivning av svarta. De beskrevs fortfarande 1964 som
outvecklade barn.

7.4 Sovjetunionens ekonomi
Den största förändringen i synen på Sovjets ekonomi under 1960-talet är att
kritik mot kollektiviseringen började dyka upp även i några av de finländska
historieläroböckerna. Vierros, Paasivirta och Riikonen talade exempelvis om
likvideringar, tvångsförflyttningar och låg produktivitet. De finländska geografiläroböckerna är fortfarande mindre kritiska. Poijärvi och Renkonen gav emellertid eleverna en ledande fråga om varför kolchoser inte skulle passa i Finland.
I samtliga tre länder kan man hitta både mycket positiva skildringar av den
sovjetiska ekonomin i samtiden och omnämnanden av brister inom till exempel
jordbruk och transportsektor. Kritiken är emellertid störst i Sverige och minst i
Finland. De svenska läroböckerna talade om uppenbara problem med en centralstyrd ekonomi, och två av dem säger rakt ut att privatägt jordbruk fungerar
bättre än kolchoser. I Finland konstaterade endast finlandssvenske Sahlberg kort
att jordbruket inte kunnat uppfylla de krav som ställts på det.
Garland med flera ägnade 20 sidor i sin svenska samhällskunskapslärobok åt
att analysera det spännande socialistiska experimentet i Sovjetunionen. Finländska läroböcker nöjer sig med en mycket kortare beskrivning. Vierros, Paasivirta och Riikonen menade emellertid att skillnaden mellan socialism och
marknadsekonomi är oviktig, och att systemen närmar sig varandra. Däremot
var enligt dem skillnaden mellan rika och fattiga länder av större betydelse.
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7.5 USA:s ekonomi
USA:s ekonomi sades under 1960-talet liksom tidigare vara världsledande, i
såväl norska som svenska och finländska läroböcker. Kritiken hade minskat sedan tidigare. De norska läroböckerna tog upp miljöproblemen, men menade att
staten gjorde mycket för att motverka dem. En av de norska läroböcker som
varit mest kritisk mot fattigdomen i USA hade också mildrat sina formuleringar
något.
I Sverige fanns ännu mindre kritik, den begränsade sig i stort sett till att en
lärobok talade om att diskriminering leder till låga löner för de svarta. Å andra
sidan menade en annan lärobok att fattigdomen i södern berodde på det stora
antalet svarta.
Den enda kritiken mot USA:s ekonomi i de finländska läroböckerna var Hakalehto och Salmelas påstående att amerikanska grisar var feta intill orörlighet
och mindre välsmakande än sina finländska gelikar. De gav också en målande
beskrivning av det amerikanska konsumtionssamhället med dess bilar, husvagnar och konservburkar. Detta framställdes emellertid mer som exotiskt än som
negativt.

7.6 Framstående personer
Skildringen av Peter den store dominerades på 1960-talet liksom tidigare av
hans försök att modernisera Ryssland. Nu hävdade emellertid läroböckerna inte
längre lika entydigt som tidigare att reformförsöken misslyckades. Svenskarna
Kavaleff med flera är unika i hela undersökningen genom att de lyfter fram de
demokratiska sidorna hos Peter. De menade till exempel att börd och förmögenhet inte betydde något i Peters armé. Finska Juva med flera har ändrat sin
skildring av Peters soldaters härjningar i Finland under stora ofreden jämfört
med upplagan från 1944. 1962 hette det bland annat att ”elden förstörde hela
byar och städer” istället för som tidigare ”fienden brände byar och förstörde
städer”.
I samtliga tre länders läroböcker sägs att Katarina II misslyckades med att
genomföra viktiga reformer, framförallt kvarstod livegenskapen. Äldre svenska
läroböcker talade om hur Gustav III räddade Sverige undan hennes planer, medan de nyare inte tog upp detta. Ingen finländsk bok som tog upp Katarina II
undgick att nämna att hon grundade flickskolor.
Förgrundsgestalterna i USA:s äldre historia skildrades liksom tidigare mycket positivt i samtliga läroböcker. Det är svårt att se några större skillnader mellan länderna. De norska och finländska läroböckerna slutade till 1960-talet att lyfta fram
Franklin som ett föredöme i studieflit, precis som de svenska redan gjort ett årtionde tidigare. De norska läroböckerna lyfte emellertid fram Lincolns motstånd mot
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slaveriet väldigt starkt, medan de finländska läroböckerna istället betonade att hans
främsta prioritet var att rädda unionen.

7.7 Sovjetunionen – demokrati eller diktatur?
I Norge och Sverige var samtliga läroböcker överens om att bolsjevikerna tog
makten med hårda medel för att sedan införa diktatur. I Finland var det emellertid endast finlandssvenska Cavonius och Mickwitz samt finska Santamäki
och Heikinheimo som uttryckligen talade om att diktatur infördes. Detta är
emellertid en kraftig ökning av kritiken jämfört med föregående årtionde, då
kritiken var helt obefintlig. Cavonius och Mickwitz menade också att anledningen till att bolsjevikerna erkände Finland var att de hoppades att landet
frivilligt skulle ansluta sig till Sovjetunionen.
De svenska och norska läroböckerna var mycket kritiska mot Stalin, och de
nämnde i vissa fall att hans politik skördade miljoner offer. Hilmo och Øverås
skrev till exempel att Stalin hänsynslöst slog ner allt motstånd och avrättade hela
det gamla ledarskiktet och hälften av alla officerare över kaptens grad. Efter den
informationen var det nog inte svårt för eleverna att besvara instuderingsfrågan:
”Hitta skillnader mellan Norge och Sovjetunionen när det gäller styrelseskicket”. De finländska läroboksförfattarna kritiserade också Stalin, men de
var försiktigare än sina skandinaviska kolleger. Återigen var Cavonius och
Mickwitz mest frispråkiga, de skrev att alla Stalins motståndare sköts eller dömdes till straffarbete. Flatast var framställningen hos Sallas och Alanen. Efter Lenin steg den skickliga och inga medel skyende marskalk Stalin till ledarplatsen,
konstaterade de kort.
De svenska och norska läroböckerna var överens om att Sovjetunionen alltjämt var en diktatur i samtiden, men att saker och ting trots allt blivit bättre.
Däremot är det omöjligt att finna någon finländsk lärobok som överhuvudtaget
behandlade frågan.
Två norska läroböcker uppmärksammade att demokrati inte betydde samma
sak i öst som i väst, då kommunistländerna själva kallade sitt diktatoriska styrelsesätt för demokratiskt.

7.8 Sovjet anföll sina små grannländer
Den största förändringen i skildringen av Vinterkriget sedan 1950-talet var att
majoriteten av såväl finlandssvenska som finländska läroböcker under 1960 talet
klart skrev ut att Sovjetunionen anföll. Santamäki och Heikinheimos fosterländska retorik i kapitlet ”Vinterkriget - Finlands Thermopylai” påminde rentav
om tonerna i läroböckerna under kriget. Intressant är att både hökarna Santamäki
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och Heikinheimo och de mycket försiktiga Sallas och Alanen använde sig av
Mannerheim för att styrka sin egen uppfattning. De förstnämnda påpekade att
det var Mannerheims förtjänst att soldaterna blev inkallade i tid, de sistnämnda
framhävde att han i det längsta ville fortsätta förhandlingarna.
De finländska läroböckerna skiljer sig också åt i sin syn på Finlands inträde i
Fortsättningskriget. Vierros, Paasivirta och Riikonen menade att Finland gick in
i kriget för att återerövra de förlorade områdena, medan två läroböcker hävdade
att Finland råkade hamna i krig genom olyckliga omständigheter utanför landets kontroll. Övriga läroböcker intar en mellanposition.
Det är intressant att jämföra hur olika Juva med flera framställde krigshändelserna i upplagorna från 1944 och 1962. Man kan säga att boken ”översatts”
till ett språkbruk som var acceptabelt under de nya politiska förhållandena. Till
exempel har alla omnämnanden av ryska attacker konsekvents ersatts med konstaterandet att Finland ”hamnade i krig”.

7.9 Kalla kriget
Norrmännen Lien och Wik samt två svenska läroböcker som länge funnits på
marknaden benämnde motsatsparen i Kalla kriget demokrati och diktatur. Två
nyare svenska läroböcker talade istället om motsättningen mellan kapitalism och
kommunism. Två finländska läroböcker kallade västsidan demokratisk, men utan
att kalla motståndaren diktatur. Två norska läroböcker menade att Sovjetunionens politik i Östeuropa startade Kalla kriget. En svensk och en finländsk
lärobok menar istället att ömsesidig fruktan och misstro orsakat konflikten.
Hilmo och Øverås kallar de östeuropeiska staterna för vasallstater, precis som
norska läroböcker gjorde på 1950-talet. De svenska läroböckerna från 1960talet skildrar emellertid Östeuropas väg in i det kommunistiska blocket mindre
sovjetkritiskt än under föregående årtionde. Nordell, Gustafsson och Johansson
menade till exempel att det inte handlade om en ensidig sovjetisk aktion, då
USA samtidigt flyttade fram sina positioner i Europa. De finskspråkiga läroböckerna talade genomgående om folkdemokratier, medan två finlandssvenska
läroböcker använde benämningen satellitstater.
Inställningen till Marshallhjälpen var mest positiv i de norska läroböckerna,
som återgav den amerikanska tolkningen av skeendet. De svenska läroböckerna är
mer benägna att se hjälpen som ett led i Kalla kriget. Finländarna Vierros,
Paasivirta och Riikonen återgav både USA:s och Sovjetunionens syn på Marshallhjälpen, och de skrev att Sovjets inställning gjorde att Finland också tackade nej.
von Koskull skrev egendomligt nog att alla Europas stater utom de kommunistiska tackade ja till hjälpen. Han nämnde ingenstans att också Finland sade nej.
Boken ifråga behandlade emellertid endast allmän historia, och det är möjligt att
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författaren ansåg att Finlands ställningstaganden hörde hemma i böcker ägnade åt
Finlands historia.
Norrmännen Hilmo och Øverås påpekade att USA stött odemokratiska regimer i Latinamerika på ett sätt som liknade Marshallhjälpen.
De norska och svenska läroböckerna skildrade de sovjetiska ingripandet mot
upproret i Ungern 1956 med ett klart kritiskt tonfall. De använde ord som tyranni, avrättningar, blod och landsflykt. De finländska läroböckernas skildring
av samma händelse var däremot betydligt mer försiktig.
Några undersökta finländska och svenska läroböcker från andra hälften av
1960-talet tog upp det då nyligen aktualiserade Vietnamkriget. De finländska
läroböckerna fokuserade mest på de storpolitiska konsekvenserna av kriget och
dess betydelse för USA:s prestige, medan de svenska läroböckerna utöver detta
också visade intresse och sympati sig för det vietnamesiska folket.
Hotet om ett kärnvapenkrig var något som togs på allvar av läroböckerna i
samtliga undersökta länder. Förutom finlandssvenske von Koskulls uttalande
om att ryssarna ledde kapprustningen ifråga om raketer framställde ingen lärobok någondera parten som starkare än den andra. Vad gäller rymdkapplöpningen ger dock samtliga tre länders läroböcker intrycket att Sovjetunionen låg i
ledningen.
Svenska läroböcker beskrev det egna landets neutralitetspolitik som strängt
neutral, medan Finland sades vara starkt beroende av Sovjetunionen. De finländska läroböckerna lyfte fram den avgörande utrikespolitiska betydelsen av att
Sovjetunionens hade förtroende för Finland. Vanligtvis betonade de också den
viktiga roll presidenten hade i Finlands utrikespolitik.

7.10 Sammanfattning
Under 1960-talet märktes tendenser till att de finländska läroböckerna åter började våga rikta mild kritik mot Sovjetunionen. Redan tidigare hade finlandssvenska läroböcker stått för en mer kritisk hållning, och denna bestod under
1960-talet. Därtill kom att en del finskspråkiga läroböcker också började uttala sig
mer kritiskt om till exempel Oktoberrevolutionen, kollektiviseringen, Stalin och
Vinterkriget. Nu återgick de flesta finländska läroböcker till ett språkbruk där
Sovjetunionen klart utpekades som anfallare i Vinterkriget. Santamäki och
Heikinheimo jämförde rentav finländarnas kamp mot Sovjetunionen i Vinterkriget med hellenernas kamp mot perserna i slaget vid Thermopylai.
Den relativa tendensen i de svenska läroböckerna var inte längre lika USAvänlig som under 1950-talet. Två svenska läroböcker utkomna i sin första upplaga
på 1960-talet såg till exempel Kalla kriget som en motsättning mellan kapitalism
och kommunism, inte mellan demokrati och diktatur som de äldre läroböckerna
uttryckte saken. Nordell, Gustafsson och Johansson menade dessutom att Sovjets
158

stärkta grepp om Östeuropa inte var en ensidig aktion utan hade sin motsvarighet
i USA:s framflyttade positioner i Europa. I de läroböcker från slutet av årtiondet
som tog upp Vietnamkriget låg författarnas sympatier snarare hos det
vietnamesiska folket än hos USA.
Samtidigt behöll emellertid de svenska läroböckerna, liksom de norska, sin
kritik av Sovjetunionen. Kritiken av Stalin ökade i bägge länderna, men samtidigt rådde enighet om att förhållandena i Sovjetunionen blivit bättre under
Chrustjev. Sovjetunionen framställs nu i samtliga tre länder som ett land med
hög folkbildning och framstående vetenskap. Antagligen bidrog det sovjetiska
rymdprogrammet till denna uppvärdering, och i läroböckernas redogörelse för
rymdkapplöpningen framstod det som att Sovjetunionen låg före USA.
De vita amerikanerna skildrades liksom tidigare mycket positivt i samtliga tre
länder. Nytt är att de norska läroböckerna under 1960-talet också började idealisera indianerna. Detta är särskilt tydligt hos Bø och Storaas, som framställde
indiansamhällena som föredömen i fråga om jämställdhet mellan könen.

7.11 Kasuistik, 1960-talet
Folk och samhälle i Sovjetunionen, 1960-talet
Folket
Sverige

Alla omnämnanden av
nationalkaraktärer
är
borta ur de svenska läroböckerna. Inte heller redogör de för den ostbaltiska rasens kännetecken.
Överhuvudtaget
har beskrivningen av folkslagen i Sovjet kortats.6

Johnsson & Olsson 1969 s143-146: I kön till Leninmausoleet kan man se folk från alla delar av riket, uzbeker i turbaner, bondflickor från Estland och Lettland i
ljusa flätor och små mörka kosacker från Ukraina i sina
långa rockar. Ryssarna anpassar sig till vinterkylan genom att ha dubbla dörrar till förstugan, sova på spisen
och bära pälsmössor med öronlappar. I städerna är det
vanligt med gemensamt kök, badrum och telefon. Folk
går in och ut ur varandras lägenheter och lever som en
stor familj.

6 Johnsson & Olsson 1969 s143-146, Sellergren 1964 s97f, Bergsten & Lägnert 1963 s48,

Holdar & Rydefält 1964s115f, Näsmark mfl 1964 s49f
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Hakalehto & Salmela 1960 s84f: Visst är det intressant att titta på ryssarna i deras hemmiljö. Vi har hört så mycket om dem men sällan sett
dem. De flesta ser ut precis som finländare. De är ännu livligare än esterna, skrattar brett och använder händerna när de pratar. De har annan
smak än vi och tycker om brokiga och färggranna kläder. De verkar också
ha mer bråttom än oss finländare.
Sahlberg 1964 s26f: (Struket: Ryssarna är vänliga, hjärtliga och läraktiga.
”Beskriv den storryska byn”). 1965 s62: Sovjetunionen är ett rike där
solen aldrig går ner. Det har 200 miljoner invånare, varav ¾ är storryssar.
(Stor- och lillryssens fysionomi beskrivs). Utöver ryssarna finns det över
100 mestadels små folk, 50-60 av dem finns i Kaukasus, andra är finskugriska och vissa är mongoler. Varje folkslag har sitt språk, sina seder och
bruk och sin egen religion.8
Den sovjetiska folkbild- Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s140: FolkupplysBildningen och vetenskapen ningen står högt. Sovjetiska tekniker och vetenskapsmän
ning
Norge skildras under 1960-talet harvarit ledande i utforskningen av världsrymden.
ännu mer positivt i de Lien & Wik 1965 s227: Bolsjevikerna har gjort ett stort
norska geografiläroböck- kulturarbete med att bilda folket, och att man lagt stor
vikt vid högre teknisk utbildning.
erna än tidigare.9
Sovjetunionens framsteg på Sellergren 1964 s112f: Man satsar mycket på skolBildbildningens och vetenskapens väsendet, och de främsta forskarna, konstnärerna,
ning
Sverige område ges ännu större ut- författarna och musikerna får höga löner. De bästa
rymme än tidigare, som ex- idrottsmännen får träning och utbildning i statliga
empel ges minskad analfa- träningsläger.
betism,
hög
läkartäthet, Garland mfl 1968 s245: Läkartätheten är hög, spädrymdfärder och ryska nobel- barnsdödligheten låg och medellivslängden lika lång
som i USA.
pristagare.10
Också de finländska Poijärvi och Renkonen 1966 s78:Moskva är centrum för
Bildböckerna ger gott kulturlivet, den högre utbildningen och det kraftfulla
ning
Finland betyg åt den sovjetiska idrottslivet.12
folkbildningen
och Hakalehto & Salmela 1960 s84: Bland Petroskois trähus
vetenskapen.11
finns skolor, bibliotek och ett universitet. I Sovjet studerar
man flitigt.
Regimen har mot- Lien & Wik 1965 s227: Bolsjevikerna har varit fientliga till
Reliarbetat
religionen. kyrka och religion.
gion
Norge Rødevand med flera Rødevand, Farestveit & Hansen 1968 s155: Många kyrkor
skildrar emellertid det är nu museer, men i andra hålls välbesökta gudstjänster. Barn
kommunistiska alter- och ungdomar fostras i kommunistiskt tankesätt, som går ut
nativet på ett positivt på att alla människor är beroende av varandra och att den
enskilde gör sin insats för samhället.
sätt.13

Folket Ryssarna
Finland beskrivs
vänligt.
Hakalehto och
Salmela
låter eleverna
följa med
på
en
tänkt
skolresa.7

7 Sahlberg 1964 s26f (1947 s22) Hakalehto & Salmela 1960 s84f
8 Sahlberg 1965 s62
9 Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s140 (1946 s128), Horn & Schulstad 1961 s62f (1954 s62),

Rødevand, Farestveit & Hansen1968 s152f, Lien & Wik 1965 s227, Bø & Storaas 1965 s62, 66f
10 Garland mfl 1968 s245 (Analfabetism), Johnsson & Olsson 1969 s152 (Rymdfärder och

nobelpristagare), Sellergren 1964 s112f, Garland mfl 1968 s245
11 Sahlberg 1965 s62, Poijärvi & Renkonen 1966 s78, Hakalehto & Salmela 1960 s84, von
Koskull 1963 s223, Schybergson 1963 s163
12 Sallas & Alanen 1962 s271, Poijärvi & Renkonen 1966 s78
13 Lien & Wik 1965 s227, Horn & Schulstad 1961 s62f, Rødevand, Farestveit & Hansen1968 s155
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Religion, F
Finskugriska
folk
Finland

Hakalehto & Salmela 1960 s96: Ryssarna är grekisk-katolska eller religionslösa. Kyrkan är skild från staten, men religionsutövning är tillåten.
De finsk-ugriska stam- Poijärvi & Renkonen 1966 s61f: De nomadiska samojederna
fränderna ges fortfarande ges nu möjlighet till utbildning, men samtidigt smälter de
stort utrymme i vissa samman med ryssarna.
läroböcker, men de är Hakalehto & Salmela 1960 s95: De finska folken har beseginte längre lika domi- rats av slaver, varefter de skingrats eller smält samman med
nerande som under före- dessa, och därefter fått den ostbaltiska rasens kännetecken.
gående årtionden. Veh- s81ff (Estland) Visst är det skönt att för en gångs skull komma
vilä och Castrén börjar se till ett land där man förstår åtminstone lite grann av språket.
mellankrigstidens intresse Det mesta är som hemma, men esterna verkar vara fattigare än
för stamfränderna ur ett oss. Spårvagnar och bussar är av gammal modell, och många
utanifrånperspektiv,
kvinnor har duk på huvudet. Men människorna är trevligare
medan Heikinheimo och än i Finland, de är livligare och skrattar mer. s84f: I Leningrad
Santamäki
fortfarande förstår man inte vad folk säger, men lyckligtvis finns det gott
sluter upp bakom det. om ingermanländare som kan tolka, de är tvåspråkiga och
Hakalehto och Salmela talar både ryska och finska. Ingermanländarna berättar, att det
menar att de finska flyttat in ryssar först efter det att St. Petersburg grundades för
folken ursprungligen inte 250 år sedan, men nu är Ingermanland nästan helt ryskt.
varit av ostbaltisk ras. Ele- s87ff: Resan fortsätter norrut, där befolkningen är ännu
vernas fantasiresa till finskare. Man passerar byar där Elias Lönnroth samlade in
Ryssland håller sig mest Kalevala. På Solovetskijöarna ser man de förgyllda lökkupotill finska trakter. Solo- lerna från det före detta klostret glittra i solskenet.
vetskijöarna nämns bara Vehvilä & Castrén 1967 s192: Stamintresset var ganska vitt
för sin klosterarkitektur, utbrett bland finskspråkiga studenter genom föreningen AKS,
inget sägs om dess roll som var fientligt inställd till Sovjetunionen och ville förena
som prototyp för Sovjets Östkarelen med Finland. Under 1920- och 1930-talet var en
arkipelag av tvångs- majoritet av de finskspråkiga studenterna anslutna.
Heikinheimo & Santamäki 1963 s264: De baltiska staterna
arbetsläger.14
fick kämpa för sin självständighet mot såväl tyskar som ryssar,
varvid våra stamfränder esterna fick hjälp från Finland.

USA:s folk, 1960-talet
De vita
Norge

Hilmo och Øverås menar liksom
Lien och Wik att det uppstått ett
amerikanskt
folk
genom
sammansmältning av de olika
invandrade folken. Enligt de
förstnämnda hade folket en rad
goda egenskaper.15

Hilmo och Øverås 1965 s11: ”Det var ett hardt liv
for de fleste, men folk var arbeidsvillige og hade
stor framdrift i seg”. Därtill satte nybyggarna
friheten högt. s15: Norskan Guri Rosseland är
känd i hela USA för sitt mod under kampen mot
indianerna i Minnesota 1862, 100 år senare hedrades hon med en staty i Minneapolis.

14 Vehvilä & Castrén 1967 s192, Hakalehto & Salmela 1960 s81-89, 95f, Poijärvi & Renkonen
1966 s61f, Auer & Merikoski 1962 s136, Heikinheimo & Santamäki 1963 s264
15 Hilmo & Øverås 1965 s11, 15, Hilmo & Øverås 1966 s17, Lien & Wik 1965 s197
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Garland mfl 1968 s257f: De som invandrade till USA var
unga, aktiva människor, för vilka det fanns möjligheten till
framgång genom hårt arbete.
Ander & Rudvall 1966 s133: ”Landet där nästan alla svenskar har släkt”. Vilhelm Moberg kunde vid en släktträff i
staterna konstatera att det fanns 11 nationaliteter i familjen.
”Ett så märkligt folk är det amerikanska”.
Johnsson & Olsson 1969 s244: I New York ges det ut 200
tidningar på annat språk än engelska.
Holdar & Rydefält 1964 s141: (Karta på Nya Sverige) s142:
(Rubrik) ”Invandrarna – dugligt folk i sina bästa år”.
De vita Amerikanerna sägs besitta Sahlberg 1965 s301: Amerikafinländarnas historia går
Finland många goda egenskaper. tillbaks till kolonin Nya Korsholm.
Poijärvi och Renkonen Poijärvi & Renkonen 1966 s255: Redan för 300 år sedan
talar istället mer modernt fanns det finnar i Delaware, som emellertid nu är spårlöst
om att det råder frihet i försvunna. På 1800-talet skedde en ny finsk invandring, och
landet, och inte om fri- största delen av dagens 500 000 amerikafinnar är födda i
hetsälskan som nati- landet. Den yngre generationen börjar amerikaniseras och
onalkaraktär.19
Två glömma finskan, många av dem har lyckats väl med
böcker nämner den stora utbildningen och sitter på inflytelserika styrande poster.
folkblandningen i New Hakalehto & Salmela 1960 s257: De som rest till USA för
York.20 Sahlberg samt att skära guld med täljkniv blev bittert besvikna.
Poijärvi & Renkonen Auer & Merikoski 1962 s319: De från invandrade eurosöker
amerikafinlän- péer härstammande ”jenkarna” är ett företagsamt och
darnas rötter långt till- energiskt folk.
baka i tiden.21 Hakalehto Poijärvi & Renkonen 1966 s237: Frihetsgudinnan symbooch Salmela antyder att liserar att det i landet råder ekonomisk, politisk och religiös
det inte alltid var så lätt frihet. s239: New Yorks befolkning är sammansatt av många
nationaliteter, där finns tusentals finländare och hela stadsatt invandra till USA.
delar som behärskas av negrer.22

De vita
Sverige

Flera läroböcker ger
en mycket positiv beskrivning av invandrarna.16 De svenska
invandrarna
bereds
utrymme i många
läroböcker.17
New
York får utgöra exempel på den stora folkblandningen.18

16 Garland mfl 1968 s257f, Holdar & Rydefält 1964 s142, Näsmark mfl 1963 s195
17 Ander & Rudvall 1966 s133, Sellergren 1964 s140, Johnsson & Olsson 1969 s237, Holdar &

Rydefält 1964 s141f
18 Holdar & Rydefält 1967 s155, Johnsson & Olsson 1969 s237f, s244
19 Hakalehto & Salmela 1960 s257, Sahlberg 1964 s165, Auer & Merikoski 1962 s319 (1946
s266), Poijärvi & Renkonen 1966 s237
20 Sahlberg 1965 s301, 306, Poijärvi & Renkonen 1966 s239
21 Sahlberg 1965 s301, Poijärvi & Renkonen 1966 s255
22 Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s112, Poijärvi & Renkonen 1966 s237, 239
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Indianerna skildras positivt och med medkänsla,
i synnerhet av Bø och
Storaas som utmålar
indiansamhällena som
föredömligt jämställda.
De ägnar ett tjugotal
sidor i sin geografilärobok för 7:e klass åt diverse
indianstammar,
som får exemplifiera
olika samhällstyper.23

Bø & Storaas 1965 s11f, 24 Hos svartfötterna var det
kvinnorna som ägde tälten, och hos hopierna ägde och
brukade kvinnorna jorden. Det är naturligt eftersom det
var kvinnorna som en gång började bruka jorden. Forskarna menar, att jorden tillhörde och brukades av kvinnorna hos de flesta forntida jordbruksfolk. Varken spanjorer eller portugiser räknade indianerna som sämre människor för att de hade annan hudfärg, utan lät dem arbeta för
sig och gifte sig med dem. Engelsmän och nordeuropéer
ville däremot inte ha något med ”rödskinnen” att göra,
utan fördrev dem från sina kolonier. Därför finns det en
stor indianbefolkning i Sydamerika men bara ett fåtal
individer i Nordamerika.
De vita invandrar- Sellergren 1964 s139: Stora skaror vita invandrare koloniserade
Indina decimerade och landet och tvingade landets ursprungliga befolkning att lämna sina
aner
tillbaka områden. Indianerna uppgår nu inte till mer än ca 500 000 och
Sverige trängde
bor mestadels i avgränsade reservat.
indianerna.24
Poijärvi & Renkonen 1966 s253: Indianerna finns nu i reservat dit vita inte får flytta.
IndiHakalehto & Salmela 1960 s253: Indianerna lever delvis på sina förfäders vis men
aner
Finland handlar hos de vita.
Icke vita, i syn- Haffner & Knudsen 1961 s34: (Struket: Svarta är genomgående
Dissvarta, kulturellt lågtstående). (Nytt) Svarta är mycket musikaliska och har
krimi- nerhet
fostrat betydande diktare och vetenskapsmän, men rasen har tidinering diskrimineras.25
Norge Stort
utrymme gare hållits nere av de vita.27
ägnas i flertalet Bø & Storaas 1965 s35: De nordeuropéer som slog sig ner i Nordböcker åt de amerika inbillade sig att vita är bättre än färgade. FN har fördömt
svartas kamp för rasdiskriminering. (Uppgift) Ta reda på vilka svarta som fått Nomedborgerliga
bels fredspris.
Hilmo & Øveraas 1966 s23: (Uppgift) Sjung Negro Spirituals.
rättigheter. 26
Rasmotsättningar
kvarstår, Holdar & Rydefält 1967 s146ff: Tusentals svarta har
De
och trots ny lagstiftning lever det nu sämre än under slavtiden.
svarta
Sverige de svarta fortfarande sämre än Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s63ff: De
de vita. Nordell med flera är minskade rasmotsättningarna beror på de svartas
mest positiva, Holdar och insatser under andra världskriget, och på deras ofta
ledande positioner inom kultur, nöjesliv och idrott.
Rydefält mest negativa.28
Indianer
Norge

23 Hilmo & Øverås 1965 s11, 15, Bø & Storaas 1965 s11ff, s24 s29, s32f, s35, Stokke 1962

s298 (Säger endast kort att indianerna blev undandrivna).
24 Sellergren 1964 s139, Bergsten & Lägnert 1963 s96, Näsmark mfl 1964 s96f, Holdar &
Rydefält 1964 s140
25 Haffner & Knudsen 1961 s154, Hilmo & Øverås 1966 s17, Stokke 1962 s298
26 Hilmo & Øverås 1966 s 17f, 23, Lien & Wik 1965 s270, Bø & Storaas 1965 s34f, Hilmo &
Øverås 1967 s146f
27 Haffner & Knudsen 1961 s34 (1942 s21)
28 Brolin mfl 1968 s212f, Nordell, Gustafsson & Johansson 1968 s63ff, Holdar & Rydefält 1967
s146ff, 1964 s143f, Johnsson & Olsson 1969 s255f, Sellergren 1964 s125, Näsmark mfl 1963
s98f
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Trots att de svarta fått
De
medborgerliga rättigheter
svarta
Finland diskrimineras de. Poijärvi
och Renkonen menar att
vissa ändå klarat sig bra.29
Regeringen står bakom de
svartas krav på likställdhet.30 En del nedsättande
omdömmen om svarta har
strukits ur Sahlbergs geografilärobok för folkskolan,
men andra har lämnats
kvar oförändrade sedan
1930-talet.31

Poijärvi & Renkonen 1966 s245f: Trots att slaveriet avskaffades 1865 och de svarta blev fria med medborgerliga
rättigheter så utgör de fortfarande i praktiken en avskild
folkgrupp, med egna kvarter, skolor, restauranger, biografer och tågplatser. På senare tid har det kommit fram
begåvade individer som blivit läkare, präster, advokater
och tjänstemän. (Uppgift) Skriv upp namn på berömda
negeridrottare, musiker och sångare, och försök få tag på
bilder av dem.
Sahlberg 1964 s148: ”Till lynnet är negern som ett outvecklat barn. Han blir lätt glad och uppsluppen, men har
lika lätt till tårar. Han älskar bullrande musik och dans.
Han bekymrar sig ej för morgondagen.” (Struket: Svarta
slår dank dagen i ända. När tre Sudannegrer träffas säljer
två den tredje som slav).

Sovjetunionens ekonomi, 1960-talet
Industrialisering
och kollektivisering
Norge
Industrialisering
och kollektivisering
Sverige

Hilmo & Øverås 1967 s79: Stalin slog ner kulakernas motstånd genom att arrestera
och deportera miljoner bönder. Han lyckades knäcka motståndet nästan helt,
många byar blev helt folktomma.
Stokke 1962 s296f: Man satsade på att skaffa en stor industri samtidigt som jordbruket moderniserades. Bönderna tvingades ge ifrån sig jorden. Träplogarna har
ersatts av traktorer och stora jordbruksmaskiner.
De flesta röster är negativa beträf- Borg och Nordell 1967b s451: Stalin tvingade
fande den brutalitet med vilken folket att leva på svältransoner, så att miljoner
kollektiviseringen
genomfördes, dog i början av 1930-talet.
och ofta ifrågasätts även dess resul- Ibid 1969 s451: Bönderna slaktade hellre sin
tat. Borg och Nordell minskar boskap än lämnade den ifrån sig, vilket ledde
Stalins direkta skuld mellan två till nödår och miljoner dödsfall. Ibid 1967 &
upplagor, och resultatet beskrivs 1969 s452: (Bild) ”På den ändlösa stäppen
som positivt.32 En överväldigande sattes maskiner in, ett rationellt och effektivt
majoritet av läroböckerna är ense jordbruk växte fram, och förutsättning gavs för
om att Sovjets industrialiseringstakt en högre levnadsstandard”.
före 1960-talet varit enastående.33 Garland mfl 1968 s247: Konsumtionen, som
Det har emellertid skett på hållits tillbaka till förmån för uppbyggnaden av
bekostnad av levnadsstandarden.34 industrin, var fortfarande på 1950-talet lägre än
1928. s253: Tveklöst har Sovjets industri trots
byråkrati och andra brister präglats av ett ytterst
påtagligt uppsving sedan 1920-talets slut.

29 Poijärvi & Renkonen 1966 s245f, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s112, Sahlberg 1965

s301f, Hakalehto & Salmela 1960s 260 (Inget om medborgerliga rättigheter)
30 Schybergson 1963 s147
31 Sahlberg 1964 s148
32 Garland mfl 1968 s249f, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s207ff, Bergsten & Lägnert 1960
s186f, Borg & Nordell 1967b & 1969 s451, Näsmark mfl 1963 s51
33 Bergsten & Lägnert 1960 s186f, 1963 s54f, Sellergren 1964 s107, Garland mfl 1968 s253,
Borg & Nordell 1967b & 1969 s451, Johnsson & Olsson s151, Näsmark mfl 1963 s51
34 Garland mfl 1968 s247, Sellergren 1964 s98
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Industrialisering
och kollektivisering
Finland

Sovjets
ekonomi
idag
Norge

Sovjets
ekonomi
idag
Sverige

Ingen av de undersökta finska
geografiläroböckerna antyder
att kollektiviseringen skedde
ofrivilligt. Poijärvi och Renkonen tar ändå som utgångspunkt att kolchoser inte passar
i Finland.35 Historieläroböckerna är mer kritiska mot
kollektiviseringen. Sallas och
Alanen nämner dock fortfarande inget negativt.36

Poijärvi & Renkonen 1966 s66: Hundratals familjer har bildat ett gemensamt jordbruk. s68:
(Fråga) Fundera på varför kolchosjordbruk inte
passar för finländska förhållanden.
Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s246: Bönder
som var emot kollektiviseringen likviderades eller
förflyttades. Kollektiviseringen kunde inte lösa
jordbrukets problem, produktiviteten steg
långsamt trots användningen av maskiner.
Sallas & Alanen 1965 s270f: I kolchoser och sovchoser arbetar arbetare för statens bästa och bor
tillsammans.
Flera norska böcker Horn & Schulstad 1961 s62f: Arbetet på de stora jordarna
levererar en positiv görs med maskiner. Nu finns så mycket fabriker att man kan
eller problemfri bild införa maskiner. Det finns mycket kvinnliga arbetare, barnen
av
Sovjetunionens är på dagis medan mamma arbetar.
ekonomi.37
Andra Haffner & Knudsen 1961 s230-233: Större delen av beböcker påtalar emel- folkningen är fortfarande sysselsatt inom jordbruket, där
lertid brister och avkastningen är låg. Industriproduktionen per invånare är
låg.
missförhållanden. 38
Sovjets ekonomi befinner Garland mfl 1968 s256: Begreppen lönsamhet, konsig i stark utveckling.39 kurrens och marknadsprisbildning har definitivt gjort
Enligt flera läroböcker har intåg i sovjetekonomin, om än bara som ett experiman behövt lätta på cen- ment
tralstyrningen
eftersom Bergsten & Lägnert 1960 s187: Berövandet av böndernas
problemen inom eko- äganderätt hämmar jordbruket. Sovjet är ännu inte på
nomin blivit uppenbara. långt när lika industrialiserat som USA och Västeuropa,
Bergsten och Lägnert samt men den förutsedda årliga sovjetiska tillväxten på 8%
Brolin med flera menar att kommer snart att förändra detta.
privatägt jordbruk fungerar Näsmark mfl 1963 s51: Avkastningen per ytenhet är liten
bättre än kolchoser.40 på grund av föråldrade metoder och brister i maskinutProblem finns inom jord- rustningen. s56: I fråga om de flesta konsumtionsvaror
bruk och transportväsende, och lyxartiklar kommer man långt efter Väst. De långa
och levnadsstandarden är avstånden utgör ett hinder för utvecklingen. Endast väster
om Volga existerar ett järnvägsnät, och landsvägsnätet är
låg.41
försummat.

35 Poijärvi & Renkonen 1966 s65-68, Hakalehto & Salmela 1960 s97ff, Auer & Merikoski 1962
s137-141, Sahlberg 1965s74-79
36 Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s246, Lehtonen 1966 s158f Sallas & Alanen 1965 s270f
37 Horn & Schulstad 1961 s62, 70, Rødevand, Farestveit & Hansen 1968 s155f, Ellefsen,
Schibsted & Sømme 1962 s135-140, Stokke 1962 s297
38 Bø & Storaas 1966 s96ff, Lien & Wik 1965 s226f, Haffner & Knudsen 1961 s230-233
39 Bergsten & Lägnert 1960 s186f, 1963 s190f, Sellergren 1964 s98, 107
40 Garland mfl 1968 s256, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s207ff, Bergsten & Lägnert 1960
s186f
41 Näsmark mfl 1963 s191-194, 1964 s51, 53, 56, Bergsten & Lägnert 1963 s57f, Holdar &
Rydefält 1964 s119 (Enbart transporter)
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Sovjets
ekonomi
idag
Finland

Läroböckerna ägnar sig huvudsakligen åt långa uppräkningar
av industrins och jordbrukets
områden och produkter. Näringarna skildras nästan undantagslöst som moderna och framgångsrika Endast Schybergson
anser att jordbruket misslyckats.42 Trafiken är med undantag
av flyget dåligt utvecklad, enligt
två läroböcker.43

Sahlberg 1965 s79: Sovjet har på bara fyra årtionden gått från efterblivet bondeland till högt
utvecklat industriland, med vilket bara Förenta
Staterna kan tävla. Inom vissa industrigrenar,
tillverkning av rymdraket och dylikt, står Sovjet
till och med främst i världen. s82: Järnvägsnätet är
glest och bara en del av landsvägarna är anpassade
för motortrafik. Däremot är man ledande inom
flyget.
Schybergson 1963 s149: Jordbruket har emellertid inte kunnat uppfylla de krav som ställts på
det.
Garland med flera Garland mfl 1968 s239: Sovjets ekonomi följs med spänKommunism ägnar 20 sidor åt det ning av omvärlden. Delvis på grund av landets storlek och
kommunistiska eko- naturliga förutsättningar, delvis på att Sovjetunionen är det
Sverige
nomiska experimen- första kommunistiskt styrda området i världen och utgör
tet i Sovjetunionen.44 exempel på hur ett alternativ till privatkapitalism kan
fungera.
och Poijärvi & Renkonen 1966 s79:”Vi kan inte sälja luft till varSocialism Socialism
andra, för det är ju allas gemensamma egendom. Precis likaoch kom- kommunism
statligt dant tänker man i Sovjetunionen om jord. Den är allas gemenmunism innebär
eller gemensamt samma, eller statens egendom. ” I väst betyder ordet socialism
Finland
ägande av pro- bara att staten äger till exempel fabriker och transportmedel,
duktionsmedlen, men i Sovjet är statens ägande alltså mycket större. Därför
istället för privat. säger vi att Sovjet är en kommunistisk stat”.
Enligt
Vierros, Vierros, Paasivirta & Riikonen s245: Socialismens främsta
Paasivirta
och kännetecken är att produktionsmedlen ägs av staten eller av
Riikonen
är andelslag. Målet är inte vinst utan att tillfredsställa behoven.
emellertid ideo- s252: Det socialistiska och det marknadsekonomiska systemen
login bakom den blandas allt mer, såväl i öst som i väst. Det verkar som om de
ekonomiska verk- grundläggande dragen beträffande ekonomisk verksamhet är
samheten av min- relativt oberoende av den politiska ideologin bakom verksamheten. Desto viktigare är i stället nivåskillnaden mellan rika
dre betydelse.45
och fattiga länder.

42 Poijärvi & Renkonen 1966 s63-74, Hakalehto & Salmela 1960 s97ff, Auer & Merikoski 1962

s137-141, Sahlberg 1965 s69, 79f, Schybergson 1963 s149
43 Sahlberg 1965 s82, Hakalehto & Salmela 1960 s97f
44 Garland mfl 1968 s238-257
45 Poijärvi & Renkonen 1966 s79, Sahlberg 1965 s69, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s252
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USA:s ekonomi, 1960-talet
Störst Samtliga norska geografiläroböcker
Nor- beskriver USA:s ekonomi som värlge
dens största och mest avancerade.46 På
den negativa sidan nämns jorderosion
och andra miljöproblem, men man
menar att staten lägger ner stort arbete
på att motverka problemen.47 Den
fattigdom som finns vid sidan av välståndet lyfts också fram. Haffner och
Knudsen samt Ellefsen med flera har
emellertid minskat sin kritik.48
Störst USA:s ekonomi ses unSve- dantagslöst som världsrige
ledande.49 Två läroböcker
tar upp de svartas svåra
ekonomiska
situation,
vilken de tolkar på olika
sätt.50
Störst USA är världens främsta
Fin- ekonomi.51 Kritiken lyser
land helt med sin frånvaro,
endast grisarna får sig en
släng av Hakalehto och
Salmela, som också ger en
målande beskrivning av
det amerikanska konsumtionssamhället.52

Horn & Schulstad 1961 s85: USA producerar
lika mycket varor som alla andra länder
tillsammans.
Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s125:
Man har genom rovdrift misshushållit med de
rika naturresurserna. s129 (Det kursiverade
struket): USA har varit landet där energiska
och äregiriga personer kunnat kämpa sig hänsynslöst fram till välstånd och makt. Miljoner
människor lever på svältlön (nu ”är arbetslösa
eller lever på usel lön”), mest negrer och invandrare från Syd- och Östeuropa (nu
”Puertoricaner”).
Garland mfl 1968 s257: ”USA är världens rikaste och
tekniskt högst utvecklade land”. En orsak är den i näringslivet rådande nybyggarandan. s258f: De svartas lön är
endast 55 % av de vitas, eftersom diskriminering leder till
sämre arbeten eller arbetslöshet för svarta.
Sellergren 1964 s140: ”I sydstaterna är levnadsnivån lägst,
mycket beroende på det stora inslaget av negrer”.
Hakalehto & Salmela 1960 s258: Amerika är världens
rikaste land, men amerikanerna får jobba hårt. De flesta
amerikanska barn kör till skolan i sin pappas bil, utan att
tänka på hur pappa arbetat i sitt anletes svett för att få råd
med den. När de kommer hem har mamma lagat mat åt
dem från konservburkar. Eftersom sommarloven är korta
lönar det sig inte att bygga sommarstugor, utan man
kopplar en speciell husvagn till bilen och kör till en vacker
plats. Man äter direkt ur konservburken. Ibland bildas hela
husvagnsbyar i ödemarken, som lämnar efter sig högar
med konservburkar. s260: Grisarna är så stora att de inte
kan röra sig, och fläsket är mindre gott än hos finländska
grisar.

46 Haffner & Knudsen 1961 s77, 153-158, Bø & Storaas 1966 s20-63 (Tematiska kapitel om
näringsgeografi. USA är störst på nästan allt, nämns på så gott som varje sida), 80ff, Horn &
Schulstad 1961 s83, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s121-129
47 Haffner & Knudsen 1961 s153, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s125
48 Bø & Storaas 1966 s80, Ellefsen, Schibsted & Sømme 1962 s129, (1946 s118), Haffner &
Knudsen 1961 s77, s158, (1942 s70, s126)
49 Garland mfl 1968 s257f, Bergsten & Lägnert 1960 s191, 1963 s110, Nordell, Gustavsson &
Johansson 1968 s60f, Holdar & Rydefält 1967 s145-155, 1964 s145, 153, 156, 158, Johnsson &
Olsson s238-259, Sellergren 1964 s120ff, 135-140, Näsmark mfl 1963 s195, 1964 s99
50 Garland mfl 1968 s258f, 264ff, Sellergren 1964 s140
51 Sahlberg 1964 s166ff (1947 s142-145), Poijärvi & Renkonen 1966 s240-244, s247-250, Auer
& Merikoski 1962 s319ff, Hakalehto & Salmela 1961 s258ff
52 Hakalehto & Salmela 1960 s258, 260
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Framstående personer ur äldre historia, 1960-talet
Peter ville modernisera och
europeisera Ryssland, och
han utvecklade krigsmakten
och industrin.53
Kavaleff med flera är de
enda i hela undersökningen
som hittar demokratiska
drag hos Peter den store. I
övrigt skildrar läroböckerna
Peter
traditionellt
och
samtliga lyfter fram hans
roll som moderniserare.54

Hilmo & Øverås1965 s31f: Utländska ingenjörer
byggde fabriker, vägar, kanaler och en flotta. Peter
lyckades i stort sett göra Ryssland till en europeisk
stormakt, men det förblev länge ett efterblivet land.
Kavaleff, Levén & Vejde 1969 s270: (Bildtext) I Preobrasjenskoje hade Peter en armé som var ovanligt
demokratisk, han frågade inte efter börd och förmögenhet, endast efter mod, rådighet och lojalitet. En
bagarpojke blev Förste minister. Det är känt att Peter
ville mildra allmogens lott, men han behövde adeln för
krigen och omdaningen av Ryssland. s271: Med
fruktansvärd hänsynslöshet förvandlade han Ryssland
till en modern europeisk stormakt.
Peter den store moderni- Juva mfl 1962 s191f: Kvinnorna var instängda i sina
Peter
serade Ryssland. Juva med hem och brudpar såg varandra först på bröllopsdagen.
den
flera har mildrat skild- Peter ändrade dessa onaturliga förhållanden fullständigt.
store
Finland ringen av ryssarnas illdåd s198f: (Stycke om ryssarnas råa dåd är struket) Elden
förstörde hela byar och städer. (1944: Fienden brände
under Stora ofreden.55
byar och förstörde städer).
Katarina var inspirerad av upplys- Hilmo & Øverås 1965 s32f: Katarina brevväxlade
Katarina II ningen, men många reformförsök med upplysningens företrädare, men många reforNorge blev aldrig fullföljda.56
mer kom aldrig längre än till pappret.
Katarina II försökte sig på Borg & Nordell 1967s 403f: Katarina II inkallade en
Katarina II många reformer och räknas som församling för att dryfta en rysk lagbok. Över hälften
Sverige en upplyst regent, men hon av de 500 paragraferna kom från Montesquieu och
förbättrade inte böndernas ställ- 100 från ett italienskt arbete, men hon lyckades inte
ning. Enbart äldre böcker, Sö- genomföra tanken. s406f: Livegenskapen kan jämföderlund och Seth samt Bäcklin ras med slaveriet i USA. Katarina II misslyckades med
med flera, talar om att Gustav att förbättra böndernas ställning. Statens bestånd och
III räddade Sverige undan hen- hennes egen makt krävde samarbete med adeln.
nes planer.57
Katarina II förbättrade inte de Cavonius & Mickwitz 1964 s230: Bönderna blev
Katarina II livegnas ställning, men hon livegna där de tidigare varit fria. På ett område
Finland grundade flickskolor.58
skedde förbättringar, flickskolor för de högre samhällsklasserna grundades.
Peter
den
store
Norge
Peter
den
store
Sverige

53 Ræder 1960 s172-175, Lien & Wik 1965 s47, Hilmo & Øverås 1965 s31f
54 Kavaleff, Levén & Vejde 1969 s270, Söderlund & Seth 1962 s234f, Borg & Nordell 1967a

s325f, Kavaleff, Levén & Vejde 1969 s270f, Dannert & lendin 1962 s36, Tham 1963 s221f,
Bäcklin mfl 1965 s166f, Kahnberg & Lindeberg 1960 s235ff
55 Sallas & Alanen 1962s152f, Santamäki & Heikinheimo 1963 s156ff, Juva mfl 1961 s189,
191f, 198f, Cavonius & Mickwitz 1964 s228ff, Koskull 1961 s82f, Mickwitz 1967 s109f, 112f,
Vierros, Kirkinen & Häkli 1967 s42f
56 Hilmo & Øverås 1965 s32f, Ræder 1960 s175f, Lien & Wik 1965 s48
57 Borg & Nordell 1967a s353, 403f, 406f, Kavaleff, Leven & Vejde 1969 s367f, Söderlund &
Seth 1962 s246f, 250, Dannert & Lendin 1962 s37, Bäcklin mfl 1965 s214
58 von Koskull 1961 s103f, Mickwitz 1967 s140ff, Cavonius & Mickwitz 1964 s230, Vierros,
Kirkinen & Häkli 1967 s43
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Washington visade prov på Hilmo & Øverås 1965 s23: Utan längre skolgång hade
många goda egenskaper. Den Franklin använt nästan all fritid och nätterna till studier.
självlärde Benjamin Franklin (Bildtext) Franklin bevisade att blixten är en elektrisk
uppfann bland annat åskleda- urladdning. s25f: Med sin starka vilja satte Washington
mod i soldaterna, vid slag var han klok och snabbtänkt.
ren.59
Washingtons goda personliga Borg & Nordell 1967a s31: Så småningom lyckades
egenskaper kom till nytta i Washington ingjuta hos sina soldater något av den
frihetskriget. Franklin var en medborgaranda han själv ägde. s32: Som represengod företrädare för upplys- tant för det bästa inom upplysningskulturen gjorde
Franklin stor lycka i salongerna i Paris när han var
ningskulturen.60
där som diplomat.
Washington hade många goda Juva mfl 1964 s223: (Nytt) Washington var uregenskaper. Den mångsidige bilden för en man, frihetsälskande, anspråkslös,
Franklin lyckades få med Frank- fast och kraftfull i handling, tapper i strid och seg
vid motgångar.
rike i frihetskriget. 61
President Lincoln ville av- Hilmo & Øverås 1966 s14f: Lincoln var knappast
mer negervänlig än andra nordstatare, men han anskaffa slaveriet.62
såg slaveriet ovärdigt för ett kulturland.
Lincoln Lincoln beskrivs i mycket Ander & Rudvall 1966 s139: De män som kom till
Sverige positiva ordalag.63
makten efter Lincolns död hade inte hans lugn, generositet och försiktighet.
Lincoln Lincoln var en ”self-made Schybergson 1963 s52: Lincoln var anhängare av
Finland man”.64 Unionens enhet var unionens enhet, och till övertygelsen slaverimotståndare. Han var en ”self-made man”.
hans främsta prioritet.65
Washington,
Franklin
Norge
Washington
&
Franklin
Sverige
Washington
& co
Finland
Lincoln
Norge

59 Lien & Wik 1965 s68, (Inget om Franklin) Ræder 1960 s185ff, Hilmo & Øverås 1965 s23,
25f, Hæreid & Amundsen 1965 s183ff, Stokke 1962 s266f
60 Bäcklin mfl 1965 s221, 223, Söderlund & Seth 1962 s261f, Borg & Nordell 1967a s31f,
Tham 1963 s302ff, Dannert & Lendin 1962 s79 (Två sista inget om Franklin)
61 Juva mfl 1961 s221ff, von Koskull 1961 s114f, 116, Sallas & Alanen 1962 s180ff, 184,
Santamäki & Heikinheimo 1963 s182f, Cavonius & Mickwitz 1964 s256, Vierros, Paasivirta &
Riikonen 1967 s66f (Två sista inget om Franklin)
62 Hilmo & Øverås 1966 s14f, Hæreid & Amundsen 1965 s184f, Ræder 1960 s185ff, Midgaard
1961 s133ff, Stokke 1962 s298
63 Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s69, Ander & Rudvall 1966 s138f, Bäcklin mfl 1965
s395, Kahnberg & Lindeberg 1964 s190f, Söderlund & Seth 1962 s382, Borg & Nordell 1967a
s231-234, Dannert & Lendin 1962 s184, Tham 1963 s307f
64 Sallas & Alanen 1962 s182f, von Koskull 1961 s194, Schybergson 1963 s52
65 von Koskull 1961 s194, Schybergson 1963 s52, Lehtonen 1966 s110-113, Santamäki &
Heikinheimo 1963 s182f, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s74f
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Sovjet – en diktatur? 1960-talet
Bolsjevikerna tog makten Ræder 1960: s278: (Struket: Stycket ”Sovjetstaten”,
och härskade med hårda bland annat ”Terrorn har aldrig tagit slut”). s280:
medel. Ræders ursprung- Lenin sade själv att man inte ville ha någon parlamenligen mycket Sovjetkritiska tarisk republik. Han var en genial ledare, men slet ut
bok har mildrat tonläget sig av det väldiga ansvaret och dog 1924.
något. Lien och Wik har Hilmo & Øverås 1967 s41ff: Allt inre motstånd slogs
hämtat sin definition av ner av tjekan med hjälp av brutal terror.
diktatur från sin svenska Midgaard 1961 s190: (Efter kapitlet om Sovjet) Nästa
förlaga, Dannert och Len- land att införa diktatur var Italien.
din. 66 Midgaard säger i Lien & Wik 1965 s225: I en diktatur är makten samlad
kapitlet om Italien indirekt hos en person, som bättre än andra förstår vad som gagnar
att Sovjet redan tidigare var folket bäst och kan ger uttryck för folkviljan. Exempel:
Sovjetunionen, Italien och Tyskland.
en diktatur.67
Bolsjevikerna tog Borg & Nordell 1967b s404: ”Ny diktatur” Allt motstånd slogs
Revomakten med hårda obönhörligt ned av tjekan, som var ännu hänsynslösare och eflutimedel och införde fektivare än tsarens hemliga polis. Man hade raserat självhärskaronen
dömet, men ersatt det med en annan sorts men lika benhård
Sverige diktatur.68
diktatur.
Endast Santamäki och Santamäki & Heikinheimo 1963 s258: (Bildtext) När väl
RevoHeikkinheimo samt revolutionen kommit i rörelse stannade den inte innan den
lutiCavonius och Mick- ledde till enparti- och enmansdiktatur.
onen
Finland witz talar uttryckligen Cavonius & Mickwitz 1964 s392: (Rubrik) ”Partidiktatuom att revolutionen rerna”.
Lehtonen 1966 s155: Största delen av Rysslands folk kände
ledde till diktatur.69
att revolutionen innebar förbättrade levnadsvillkor.
Bolsjevikernas
er- Santamäki & Heikinheimo 1963 s259: Lenin lovade självFin
kände Finlands själv- bestämmande åt Rysslands främmande nationaliteter. s260:
lands
ständighet. Cavonius Bolsjevikregeringen erkände Finlands självständighet.
självoch Mickwitz ger en Cavonius & Mickwitz 1964 s387: Lenin godkände självstänaltruistisk ständighetsförklaringen i hopp om att Finland frivilligt skulle
dighet mindre
Finland förklaring till varför ansluta sig till Sovjet.
man gjorde så.70
Stalin
Stalin var en Hilmo & Øverås 1967 s80f: Stalin kvävde hänsynslöst allt motstånd
mot kommuniststyret. De flesta gamla partiledare och hälften av alla
Norge hänsynslös
diktator som officerare över kaptens grad sköts. Ingen vågade längre sätta sig upp
slog ner allt mot Stalin. s82: (Uppgift) ”Hitta skillnader mellan Norge och Sovjetunionen när det gäller styrelseskicket”.
motstånd.71
Midgaard 1961 s189f: (Nytt) Allt motstånd mot Stalins politik slogs
ned av den hemliga polisen, och miljoner sattes i fångläger.
Norge
Revolutionen

66 Lien & Wik 1965 s225f, Ræder 1960s278, 280f, 1942 s252, Hilmo & Øverås 1967 s41ff,
Stokke 1962 s295f
67 Midgaard 1961 s189f
68 Borg & Nordell 1967b s401-404, Ander & Rudvall 1966 s120
69 Santamäki & Heikinheimo 1963 s258, Cavonius & Mickwitz 1964 s386, 392, Sallas &
Alanen 1962 s270, Lehtonen 1966 s155, von Koskull 1961 s221ff, Schybergson 1963 s117
70 Santamäki & Heikinheimo 1963 s259f, Juva mfl 1961 s274, Ottelin 1960 s232
71 Hilmo & Øverås s78-82, Ræder 1960 s281, Midgaard 1961 s189f, Stokke 1962 s296
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Stalin
Sverige

Stalin
Finland

Chrustjev
Norge
Sovjet
idag
Sverige
S. idag
Finland
Nyspråk
Norge

Stalin koncentrerade all makt Borg & Nordell 1967b s450: Likheterna mellan
till sig själv och krossade all 1930-talets Ryssland, Italien och Tyskland är ofta
opposition.72 Sovjet jämförs rätt slående. s453: Flera miljoner människor avrättades eller deporterades i Sovjet.
med Italien och Tyskland.73
Cavonius och Mickwitz är Cavonius & Mickwitz 1964 s392: Stalin var i 30 år
mest kritiska till Stalin. Han Rysslands diktator, alla hans motståndare sköts eller
kritiseras av så gott som alla dömdes till slavarbete.
finländska läroböcker, men Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s162: Det politiska
försiktigare än i Sverige och systemet omvandlades till en personlig diktatur.
Norge. Sallas och Alanen är Sallas & Alanen 1962 s271: Efter Lenin steg den
skickliga och inga medel skyende marskalk Stalin till
minst kritiska.74
ledarplatsen.
Sovjet var fotfarande en dik- Midgaard 1961 s224: Under Chrustjev upprätthölls
tatur under Chrustjev, men partidiktaturen i Sovjet, men det blev större frihet
att diskutera och utöva kritik.
bättre att leva i.75
Sovjet är fortfarande en diktatur.76 Palme 1962 s291: Skillnaden mellan författAvstaliniseringen är emellertid ett ningens bokstav och det verkliga samhällsskicket är särskilt stor i Sovjet.
positivt steg.77
Läroböckerna är säger inget om Lehtonen 1966 s160: I själva verket styrs Sovdemokratin i det samtida Sovjet.
jetunionen av kommunistpartiet.
Östländerna kallar sig för Midgaard 1961 s216: (Not) Många ord har en annan
demokratier, vilket i prak- mening i den kommunistiska världen än i den västliga.
s219: Den diktatoriska styrelseformen i Östeuropa
tiken betyder diktaturer.78
kallas där för folkdemokrati.

Anföll Sovjet sina små grannländer? 1960-talet
Norge

De norska historieläroböckerna ägnar inte
stort utrymme åt Sovjetunionens anfall på
Finland och de baltiska
länderna under andra
världskriget.79

Hilmo & Øverås 1967 s173: Det blev krig när Finland protesterade mot Stalins krav på militärbaser i Finland. I hopp om att
vinna tillbaka områdena som förlorades i detta krig gick Finland
sedan med Hitler. Lien & Wik 1965 s248: Sovjet inlemmade de
Baltiska staterna, och krävde att Finland skulle lämna ifrån sig
något av sitt landområde. När Finlands regering avvisade kraven
gick ryssarna till krig.

72 Borg & Nordell 1967b s437, 450-453, Ander & Rudvall s458ff,
73 Borg & Nordell 1967b s450, Dannert & Lendin 1962 s221
74 Cavonius & Mickwitz 1964 s392, von Koskull 1961 s224, Schybergson 1963 s118f, Lehtonen

1966 s157f, Sallas & Alanen 1962 s271, Santamäki & Heikinheimo 1963 s278, Vierros,
Paasivirta & Riikonen 1968 s162
75 Midgaard 1961 s224, Lien & Wik 1965 s269
76 Palme 1962 s291, Kahnberg & Lindeberg 1964 s187-192, Ander & Rudvall 1966 s120f,
125-128, Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s93f, Bäcklin mfl 1965 s456-440, Söderlund &
Seth 1962 s429-434 (Samma som 1956 s439-444), Brolin, Dannert & Holmberg 1968
s141-146, Björkbom, Düsing & von Horn 1967 s303
77 Bäcklin mfl 1965 s483, Kahnberg & Lindeberg 1964 s191f, Ander & Rudvall 1966 s121,
Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s93f
78 Midgaard 1961 s216, 219, Hilmo & Øverås 1967 s138
79 Midgaard 1961s 203 (1946 s200), Hilmo & Øverås 1967 s1967, Lien & Wik 1965 s248,
Stokke 1962 s290f
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Söderlund & Seth 1962 s440: Sovjet fick genom
Vinterkriget Karelen och Hangö.
Borg & Nordell 1967b s483: Stalin ställde krav på
gränsregleringar och arrendering av Hangö. Då
Finland vägrade gick ryssarna över gränsen.
Sellergren 1964 s113: I Sverige finns många baltiska flyktingar som flytt i samband med den ryska
erövringen.
Fin- Av fem finlandssvenska histo- Ottelin 1960 s257: ”Då åsikterna inte kunde
land rieläroböcker utsäger tre klart att sammanjämkas, fingo vapnen fälla utslaget”.
Vin- Sovjetunionen anföll Finland. Det Santamäki & Heikinheimo 1963 s281f: Det var
är de två äldsta böckerna, Ottelins Mannerheims förtjänst att soldaterna blev inkallade i
terkriget och Schybergsons, som fortfa- tid. (Rubrik)”Vinterkriget - Finlands Thermopylai”.
rande har kvar en mer försiktig Vårt folk stod utan hopp om hjälp ensamt i kampen
formulering.81 Fyra av sex finska mot en fruktansvärd övermakt, liksom en gång grehistorieläroböcker uttrycker klart kerna vid Thermopylai. Liksom vid Thermopylai var
att Sovjet var angripare i Vinter- det också folkets beslut att hellre dö än leva utan
kriget, undantagen är Juva med självständighet och frihet.
flera samt Sallas och Alanen. Både Sallas & Alanen 1962 s274f: Förhandlingarna
de sistnämnda duvorna och hö- avbröts och i Karelen utbröt krig. s280: Mannerkarna Santamäki och Heikin- heim försökte in i det sista hitta förhandlingsgrund
heimo skriver in Mannerheim på med vår stora granne, för han visste bäst krigets
sin sida i historien. Juva med flera fasor.
har ”översatt” sin krigstida bok till Juva mfl 1961 s292f: (Rubrik) ”Finland hamnar i
ett språk som passade de nya poli- krig” Förhandlingarna bröt samman, konsekvensen
blev krig (1944 s257: Rubrik: ”Ryssarna anfaller
tiska förhållandena.82
Finland”. Ryssarna anföll utan krigsförklaring.)
Fin- Vierros, Paasivirta & Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s185: Finland gick in i
land Riikonen menar att kriget i avsikt att återerövra de områden som förlorats i
Fort- Finland aktivt gick in i Moskvafreden.
sätt- kriget, medan Lehtonen Lehtonen 1966 s206: Ett tal av Adolf Hitler fick ryssarna att
nings samt Juva med flera se Finland som Tysklands allierade.
kriget lutar åt drivvedsteorin. Juva mfl 1961 s295: (Rubrik) ”Finland hamnar på nytt i
Övriga intar en mellan- krig”. s296: Tyska trupper fanns i Finland, och händelserna
ledde till att Finland ansågs vara i krig med Sovjet. (1944
position.83
s261: Rubrik: ”Rysslands nya attack”)

Sverige

Fyra av fem svenska historieläroböcker använder formuleringar som
klart utpekar Sovjetunionen som
angripare i Vinterkriget. Endast den
äldsta läroboken, Söderlund och
Seth, är formulerad så att detta inte
klart framgår.80

80 Söderlund & Seth 1962 s440 (Samma som 1956 s450), Borg & Nordell 1967b & 1969 s483,
Ander & Rudvall 1966 s290, Bäcklin mfl 1965 s524, Kahnberg & Lindeberg 1964 s224,
Sellergren 1964 s113
81 Cavonius & Mickwitz 1964 s405, von Koskull 1961 s232, Ottelin 1960 s257, Schybergson
1963 s125
82 Sallas & Alanen 1962 s274f, 280 Lehtonen 1966 s190, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968
s183, Santamäki & Heikinheimo 1963 s280ff, Vehvilä & Castrén 1967 s199f, Juva mfl 1961
s292f
83 Sallas & Alanen 1962 s276 Lehtonen 1966 s206, Santamäki & Heikinheimo 1963 s285f,
Vehvilä & Castrén 1967 s205, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s185, Juva mfl 1961 s295
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Kalla kriget i läroböcker från 1960-talet
Lien och Wik ser Kalla Lien & Vik 1965 s275f: Motsättningar uppstod
Vilken
kriget som en dragkamp mellan det diktaturstyrda Sovjet och de demokravar
mellan demokrati och dik- tiska västmakterna efter andra världskriget. Kalla
grundmotsätt- tatur. Hilmo och Øverås kriget är en dragkamp om makt mellan blocken.
ningen i samt Midgaard menar att Hilmo & Øverås 1967 s139: Sovjetunionen gjorde
blockbildningen sattes igång Östeuropas länder till vasallstater, och detta gjorde
Kalla
genom
Sovjetunionens att Västeuropa och USA slog sig samman i försvarskriget?
unionen NATO.
Norge
politik i Östeuropa.84
Två böcker med äldre Söderlund & Seth 1962 s463f: Det kalla kriget står
Vilken
rötter talar fortfarande om mellan parlamentariska demokratier och folkdemovar
en kamp mellan demo- kratiska diktaturer.
grundmotsätt- krati och diktatur.85 Nordell, Gustafsson & Johansson 1968 s12: Den nya
ningen i Andra benämner mot- fronten mellan Sovjet och de västallierade efter andra
Kalla
satsparen demokrati och världskriget uppkom som ett resultat av att båda sikriget?
kommunism.86 Bäcklin dorna ville hävda sig maktpolitiskt. Det fanns också en
Sverige
med flera talar istället om ideologisk motsättning mellan kommunism och väsmisstro mellan det kapita- terländsk demokrati.
listiska väst och det kom- Bäcklin mfl s486f: Ryssland hade ofta invaderats från väst,
och fruktade att de kapitalistiska staterna skulle anfalla för
munistiska Sovjet.87
att rädda sig själva undan revolutionen. I USA och Storbritannien ville man så långt som möjligt rädda det härjade Europa undan kommunismen.
Lehtonen samt Schy- Lehtonen 1966 s216: En politisk kamp om makten i
Kalla
bergson talar om en världen utvecklades mellan andra världskrigets segkrigets
maktkamp mellan de rarmakter. På ena sidan stod de västliga demokratigrunddemokratiska staterna och erna, på den andra de av Sovjet ledda kommunistmotSovjetunionen,
Vierros staterna.
sättning
med flera om fruktan för Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s196: Orsakerna
Finland
världsrevolutionen
och till de försämrade relationerna var ömsesidiga. I väst
intervention av kapitalis- fruktade man världsrevolutionen, och i Sovjet var man
rädd att de kapitalistiska staterna planerade att förgöra
tiska stater.88
landet.
Vasallstater, Norge Hilmo & Øverås 1965: Se tre rader ovan.

84 Midgaard 1961 s220, Lien & Wik s275f, Hilmo & Øverås 1967 s139
85 Söderlund & Seth 1962 s463f (1956 s467f), Dannert & Lendin 1962 s261 (1951 s355)
86 Nordell, Gustafsson & Johansson 1968 s12, 16f, Björkbom Düsing & von Horn 1967 s309
87 Bäcklin mfl 1965 s486f
88 Lehtonen 1966 s216, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s196, Schybergson 1963 s137
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Nordell, Gustafsson & Johansson 1968 s12, 16f: När Tjeckoslovakien1948 blev kommunistiskt hade kommunismen på mindre än 10 år flyttat sin gräns 50-100 mil västerut. Detta skall inte ses som en ensidig Sovjetisk aktion. Främst på det ekonomiska
planet skedde det också en amerikansk expansionsvåg i Europa. Järnridån skilde länderna under Sovjetiskt inflytande från de demokratiska länderna.
Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s181f: Sovjet hade vunnit en enorm prestige i
Europa och Asien genom segern över Tyskland i andra världskriget. Man införde
kommunistiska regeringar i Östeuropa, och för kamp mot västmakterna grundades
Kominform, senare ersatt av Warszawapakten. Västmakterna skapade 1949 å sin
sida Atlantpakten.
Inrättan- De finskspråkiga läroböck- Lehtonen 1966 s216: Sovjet tog med olika medel
det
av erna talar om folkdemo- makten i de under kriget besatta länderna och infolkkratier.89 Schybergson samt rättade en buffertzon av så kallade folkdemokratier.
demoCavonius och Mickwitz Avsikten var att skapa buffertstater, och Östeuropa
kratier i kallar de östeuropeiska skildes från väst med taggtrådshinder och minerade
Östländerna för satellitstater. dödszoner.
europa
De flesta läroböcker fram- Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s197: MaktFinland
håller Sovjets roll. von Ko- övertagandet skedde genom en ”revolution uppskull skriver istället att de ifrån”, varunder kommunistpartierna under loppet
kommunistiska
östeuro- av flera år gradvis övertog makten. En demokratisk
peiska staterna inledde ett tradition från tiden före kriget fanns endast i Tjeckonära samarbete med Sov- slovakien, och de nya regimerna var precis som sina
jetunionen. 1949 bildades föregångare av diktatorisk karaktär. Ett lika effektivt
NATO, och de kommu- politiskt system hade inte tidigare förekommit i
nistiska staterna svarade området.
med att sammansluta sig i Cavonius & Mickwitz 1964 s413: Ryssarna har
utnyttjat sitt inflytande i Östeuropa för att hjälpa
Warszawapakten.90
kommunistpartierna till makten, och länderna i
området har blivit Sovjetiska satellitstater.
Marshall- Marshallhjälpen skildras Hilmo & Øverås 1967 s140: ”Vi vender oss icke mot
på ett för USA fördelak- noe land, men mot sult, fattigdom, fortvilelse og
planen
tigt sätt. Ræder citerar kaos”.
Norge
samma
uttalande
av Midgaard 1961 s222: Sovjet vägrade ta emot MarsMarshall som Hilmo och hallhjälpen och förbjöd sina lydstater att ta emot den.
Øverås.91

Inrättandet
av
folkdemokratier i
Östeuropa
Sverige

89 Lehtonen 1966 s216, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s197, Santamäki & Heikinheimo
1963 s288
90 Cavonius & Mickwitz 1964 s413, von Koskull 1963 s241f, Schybergson 1963 s137, 150
91 Midgaard 1961 s222, Ræder 1960 s314, Hilmo & Øverås 1967 s140 (Ræder har något
annorlunda ordalydelse), Stokke 1962 s301
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Marshall- Söderlund och Seth samt
Sellergren menar att plaplanen
nen var till för att underSverige
lätta återhämtningen efter
andra
världskriget.
Nordell, Gustavsson och
Johansson ser däremot
planen som ett led i Kalla
kriget. Enligt Brolin,
Dannert och Holmberg
uppfattade
åtminstone
Sovjetunionen
planen
så.92

Söderlund & Seth 1962 s464: Marshallplanen skulle
underlätta Europas ekonomiska återuppbyggnad.
(Struket sedan 1956 s468: Syftet med planen var
minskat missnöje och höjd försvarskraft. Det kan
knappast betvivlas att syftet uppnåddes).
Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s17: Ekonomiska svårigheter och låg levnadsstandard bland
Europas stater ökade det Sovjetiska hotet mot USA:s
maktställning och mot demokratin. Marshallplanen
var alltså ett led Kalla kriget.
Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s201f: Sovjet avvisade planen som ett amerikanskt försök att dominera
Europa, och man förmådde alla östeuropeiska länder
inklusive Jugoslavien och Finland att avstå.
Marshall- Von Koskull nämner inte von Koskull 1963 s242: De kommunistiska staterna
att också Finland avböjde avböjde Marshallhjälpen, men i övriga Europa mottogs
planen
Marshallhjälpen,
eller den tacksamt
Finland
också räknar han Finland Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s249: USA var
som en kommunistisk redo att underlätta det ekonomiska tillfrisknandet i
stat. Vierros mfl återger världen, vilket utgjorde förutsättning för politisk stabibägge sidors syn på Mars- litet och en bestående fred. Erbjudandet gällde alla,
men Sovjet avsade sig dollarimperialismen, och exhallhjälpen 93
emplet följdes av de övriga folkdemokratierna. På
grund av Sovjets inställning avsade sig också Finland
återuppbyggnadshjälpen.
Cuba
Hilmo & Øverås 1967 s144f: USA har varit särskilt angeläget att stävja kommuNorge
nismen i Amerika. I Latinamerika finns makten hos en liten överklass, och det
finns lite av vad vi kallar demokrati. Dessa stater har fått amerikansk hjälp enligt
samma mönster som Marshallhjälpen, men trots hjälpen har många stater fruktat
att USA skall bli för mäktigt. 1959 tog kommunisten Fidel Castro makten på Cuba
och nationaliserade sockerplantagerna. Efter Cubakrisen blev sedan förhållandena
mellan supermakterna bättre.
Chrustjevs politik för ”fredlig samexistens” med västmakterna innebar att tävlan
Fredlig
samexist. mellan samhällssystemen skulle ske utan krig.94
Norge
Under Chrustjevs tid Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s25: Enligt den
Fredlig
så har Sovjetunionen Marxistiska ideologin om världsrevolutionen kan inte det
samvisat sig villigt att leva kommunistiska samhället förverkligas utan världskrig.
existens
i fredlig samexistens Chrustjev talade däremot om kommunism och kapitalism
Sverige
med den kapitalistiska i fredlig samlevnad, där kommunismen skulle vinna genom sin överlägsenhet på sikt. Detta ledde till minskade
världen.95
spänningar.

92 Söderlund & Seth 1962 s464 (1956 s468), Sellergren 1964 s141, Nordell, Gustavsson &
Johansson 1968 s17, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s201f
93 von Koskull 1963 s242, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s249
94 Ræder 1960 s308, Hilmo & Øverås s143f
95 Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s25, Ander & Rudvall 1966 s121, 131, Bäcklin mfl
1965 s489
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Fredlig
samexistens
Finland

Chrustjev
började
tala om fredlig samexistens
mellan
kapitalism
och
kommunism. Vierros
med flera samt von
Koskull
menar
emellertid att det inte
rörde sig om någon
större förändring.96

Lehtonen 1966 s218f: Chrustjev fördömde Stalins brott, och
införde en flexiblare utrikespolitik, vilken resulterade i fredsavtalet med Österrike och Porkkalas återlämnande till Finland.
Chrustjev ansåg att krig var gammalmodiga, socialismen skulle
ändå vinna till slut eftersom den var det bästa systemet.
”Fredlig samexistens” betydde kamp med alla medel utom
vapen. Orsaken till avspänningen var att såväl Chrustjev som
Kennedy var anhängare av fredlig samexistens.
Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s206: Trots den
”fredliga samexistensen” förändrades inte relationerna mellan
stormakterna i grunden. Efter Chrustjevs reträtt i Cubakrisen inträdde dock en viss avspänning.
Uppror i De nya tongångarna från Hilmo & Øverås 1967 s143f: De nya signalerna
Moskva uppmuntrade Öst- tände hopp, och 1956 reste sig folket i Ungern mot
Östeuropas länder till att försöka tyranniet. Ryssarna slog ner upproret, ledarna aveuropa
skaffa sig mer frihet, vilket i rättades och den kommunistiska diktaturen blev
Norge
Ungern ledde till att ännu värre. I tusental flydde ungrarna till andra
upproret slogs ner hårt. Po- länder. Det skakade upp hela den fria världen, FN
len lyckades däremot skaffa protesterade men ryssarna brydde sig inte. I Polen
lyckades man verkligen få en friare ställning utan att
sig en friare ställning.97
göra uppror.
Uppror i Flera läroböcker menar Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s95: Avstaliniseatt avstaliniseringen var ringen ledde till att Polen och Ungern sökte sig ökad friÖstorsaken till reformkra- het. I Ungern dränktes resningen i blod och pansarbilar
europa
ven i Ungern och Po- mejade ner människor på Budapests gator.
Sverige
len.98. Ingen ingrep när Kahnberg & Lindeberg 1964 s218: (Bildtext) ”Med landsSovjetunionen krossade flykt fick de sona sitt brott, att de velat leva som fria människor i ett fritt land”.
upproret i Ungern.99
Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s197f: USA ingrep
inte trots att man lovat befria de Östeuropeiska staterna,
då man i realiteten respekterade Sovjets intressesfär.
Uppror i I Finland är Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s206ff: I och med upproret i
skildringen Ungern 1956 inträdde en krisperiod i Sovjets relationer till folkÖstav sovjets demokratierna. När det stod klart att Ungern ville lösgöra sig från
europa
interventio- östblocket och enpartisystemet, kvävde Sovjet upproret med en miFinland
ner försik- litär intervention. Polen lyckades däremot skaffa mer självständighet,
tigare än i kyrkan och universiteten har lyckats upprätthålla synnerligen
Norge och oberoende ställning. Liknande strävanden i Tjeckoslovakien ledde
Sverige.100 1968 till ockupation.
Lehtonen 1966 s218: (Bildtext) Vissa folkdemokratier krävde 1956
större frihet. Polen bevarades folkdemokratiskt genom en förhandlingslösning. I Ungern gick folkresningens ledare längre, de krävde
fria val och ett slut på det Sovjetiska inflytandet. Sovjet kunde inte
tillåta detta utan kvävde resningen med våld.

96 Schybergson 1963 s149f, von Koskull 1963 s242, Lehtonen 1966 s218f, Vierros, Paasivirta &
Riikkonen 1968 s206
97 Hilmo & Øverås 1967 s143f, Hæreid & Amundsen 1965 s314f, Midgaard 1961 s224
98 Ander & Rudvall s129, Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s95f, Kahnberg & Lindeberg
1964 s218,
99 Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s95f, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s197f
100 Lehtonen 1966 s218, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s206ff
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Vietnam- Under
Kahnberg & Lindeberg 1964 s232: Gummi, tenn och olja i Sydandra hälf- ostasien är av betydelse för västmakterna. Sovjet och Kina vill göra de
kriget
ten
av unga staterna i området kommunistiska, något som USA försöker
Sverige
1960-talet
förhindra genom att ge stöd i form av pengar och krigsmateriel.
vänder sig Ander & Rudvall 1966 s145: USA har militärt gått in i Vietnam på ett
läroböcksätt som väckt oro över hela världen på grund av civilbefolkningens
erna mot lidande och den ökade risken för ett tredje världskrig.
USA:s
Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s24: FNL består av både
krigföring
kommunister och icke-kommunister. De vill störta regeringen i Sydoch börjar vietnam och bärs fram av böndernas krav på sociala reformer. USA
visa förstå- fruktar att en seger för FNL leder till kommunismens utbredning,
else
för därför har man har kastat sig in i kriget vilket orsakat en konflikt av
FNL:s
väldiga mått.
kamp.101
Vietnam- Lehtonen 1966 s237f: Vietnamkriget har orsakat stort lidande för ett folk i vars
byar ”demokrati” eller ”kommunism” inte betyder någonting. USA har satt hela sin
kriget
militära och politiska prestige på spel. Faran för en utvidgning till ett tredje världsFinland
krig växer hela tiden.
Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s211: Striderna mot FNL och bombningarna
av Nordvietnam har minskat USA:s prestige.
Förutom Lien och Wik skriver Midgaard 1961 s221: Atomvapnen utgör ett
Kärnvapen och de författare som nämner kärn- problem som rör hela människosläktets framtid.
kapprust- vapenkapprustningen att den Frågan om nedrustning och provstopp har därutgör ett globalt hot. Med un- för tagits upp till ingående diskussioner mellan
ning
dantag av Ræder nämner läro- världens ledande makter.
Norge
böckerna försöken att få till Hæreid & Amundsen 1965 s318: Ingen kan vinna
ett atomkrig, för i ett sådant blir allt ödelagt.
stånd ett provstoppsavtal.102
Kunskapen om Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s194: Kapprustningen har
Kärnvapen och att ett kärnvapen- nu lett till att det finns ett förråd av kärnvapen som räcker till
kapprust- krig skulle leda till att utplåna livet på jorden flera gånger om. Samtidigt fruktar
ömsesidig förstö- man att kärnvapenproven skall förgifta atmosfären och orsaka
ning
relse leder till förändringar i arvsmassan. USA:s strategi att försvara den fria
Sverige
försiktighet. 103 världen med kärnvapen fungerade inte i smärre strider som
Man har strävat Koreakriget. Man tvekade att sätta in kärnvapen eftersom
efter att nå avtal Sovjets motåtgärder kunde ha lett till ömsesidig förstörelse.
om
vapen- Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s25: Avspänningen
lett till att de bägge supermakterna samma år lagt fram likbegränsning.104
nande förslag om förbud mot kärnvapenspridning
Cavonius & Mickwitz 1964 s413: Bägge sidorna i Kalla kriget har framställt frukKärnvapen och tansvärda atombomber som kan ödelägga väldiga områden av jorden. Ingen vill
kapprust- börja krig då man riskerar att själv bli förintad. Det pågår förhandlingar om nedrustning och förbud mot atomvapen, men man misstror varandra och hittills finns
ning
ingen överenskommelse.
Finland
von Koskull 1963 s246: Ryssarna har hittills legat före i utvecklingen av raketer, som i
kombination med atombomber och vätebomber är ohyggliga vapen.

101 Kahnberg & Lindeberg 1964 s232, Ander & Rudvall 1966 s145f, Nordell, Gustafsson &

Johansson 1968 s24
102 Lien & Wik 1965 s276, Midgaard 1961 s221, Ræder 1960 s316, Hæreid & Amundsen 1965

s318, Hilmo & Øverås 1967 s147
103 Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s194, Kahnberg & Lindeberg 1964 s219f
104 Kahnberg & Lindeberg 1964 s219f, Nordell, Gustavsson & Johansson 1968 s25
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Rymdkapplöpningen
Norge

Rymdkapplöpningen
Sverige

Rymdkapplöpningen
Finland

Kalla kriget har också förts Hæreid & Amundsen 1965 s319: 1957 lyckades
ut i rymden. Av framställ- ryssarna skicka upp en satellit i världsrymden. Titov
ningen hos Lien och Wik åkte 17 varv runt jorden, John Glenn 3 varv. Ryssamt Hæreid och Amund- sarna fotograferade månens baksida, och har till och
sen framgår att ryssarna med skickat upp två rymdfarare i var sitt skepp samtidigt. Vem blir först till månen?
leder knappt.105
Två böcker betonar den rent Söderlund & Seth 1962 s467f: Den lyckade uppmilitära betydelsen av Sput- skjutningen av Sputnik var mycket betydelsefull då
nik.106 Ander och Rudvall robottekniken var viktigare för Sovjet än för USA.
noterar att uppskjutningen av Raketer var enda sättet på vilket Sovjet kunde nå
Sputnik skedde till 40-års- USA, medan USA däremot hade baser och stödjeminnet av revolutionen. Sel- punkter nära Sovjet.
lergren ser det som ett exem- Sellergren 1964 s107: Sovjets moderna jetplan och
pel på Sovjets höga tekniska försök med satelliter och månraketer visar att landet
tävlar med USA om att vara tekniskt ledande i världen.
nivå.107
von
Koskull Vierros, Paasivirta & Riikonen 1968 s197: Amerikanerna hade
samt Vierros, hela tiden varit övertygade om sitt systems överlägsenhet, men
Paasivirta och Sputnik fick dem att frukta att medtävlarna skulle överglänsa dem.
Riikonen ägnar Dessutom var landets säkerhet på ett helt nytt sätt äventyrad. Detta
störst utrymme gjorde att man gick in för att åstadkomma något bättre på många
åt de ryska områden, från skolväsendet till kärnfysiken.
framgångarna i Santamäki och Heikinheimo 1963 s295: Resan till månen ligger
framför en ny Kolumbus, men kan en ny Magelhaes segla över
rymden.108
de väldiga vidder som sedan väntar?

105 Hilmo & Øverås 1967 s139, Lien & Wik 1965 s283f, Hæreid & Amundsen 1965 s319
106 Söderlund & Seth 1962 s467ff, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s194
107 Ander & Rudvall 1966 s130, Sellergren 1964 s107
108 von Koskull 1963 s246, Vierros, Paasivirta & Riikkonen 1968 s197, Santamäki & Heikinheimo

1963 s295
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Norden
och Kalla
kriget
Sverige

Palme ansåg
inte att småstater
var
godare
än
stormakter.
109 Den allmänna uppfattningen
bland svenska
läroböcker är
att Sverige är
strängt neutralt, medan
Finland
är
beroende av
Sovjet.110

Palme 1962 s269f: Många svenskar föreställer sig stormaktspolitiken som orsak till krigen, och det förklarar varför de avskyr den.
Sveriges neutralitetspolitik betraktas av många svenskar som motsatsen till stormaktspolitik. Man får inte glömma att såväl stormakter som neutrala småstater består av människor. Konflikter
leder ibland till krig, skillnaden är bara att stormakter har helt
andra maktresurser än småstater.
Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s185: Planerna på ett skandinaviskt försvarsförbund havererade då Norge inte kunde få militär hjälp
från USA utan anslutning till Atlantpakten. Sverige återgick då till sin
traditionella neutralitetspolitik. Finland var genom händelserna i andra
världskriget och ett särskilt försvarsavtal bundet till Sovjet. Däremot
anslöt man sig inte till Warszawapakten. De nordiska länderna har
ändå fört en likartad utrikespolitik
Ander & Rudvall 1966 s291: Finland är starkt beroende av Sovjet.
Man har undertecknat en icke angreppspakt, och Sovjet har rätt att när
som helst begära överläggningar i militära och utrikespolitiska frågor.
Finland har dock upprätthållit sina förbindelser med Norden bland
annat via Nordiska rådets arbete, men man har inte kunnat ansluta sig
till EFTA utan fått nöja sig med ett associerat medlemskap.

109 Palme 1962 s269f
110 Nordell, Gustafsson & Johansson 1968 s12, 16f, Brolin, Dannert & Holmberg 1968 s185,

Ander & Rudvall 1966 s291 (Endast om Finland)
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8 Analys av läroböcker, 1970-talet

8.1 Läroplaner
Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet var en tid av läroplansrevisioner
och intensiv skolpolitisk – och allmänpolitisk - debatt. Grundskolan slog igenom och nya pedagogiska och politiska vindar blåste.
I Norge gav förlaget Pax ut socialistiska korrektiv till vad man såg som högervridna läroböcker, medan organisationer som Libertas ansträngde sig för att
avslöja vänsterradikalt inflytande i skolan liksom i övriga samhället.1
Den norska Mønsterplan for grunnskolen från 1974 (M74) ersatte 1939 års
normalplan och Læreplan for forsøk med 9-årig grunnskole. En utgåva av planen
publicerades redan 1971, men den fastslogs först tre år senare. Av de värden
skolan skulle arbeta för lyftes jämställdhet mellan könen tydligast fram, i och
med att detta togs upp redan i mönsterplanens inledande generella del. Miljöfrågor behandlades längre fram som ett obligatoriskt ämne, vid sidan av till exempel tandvård och konsumentkunskap.
I målen för ”samfunnsfag” slås det fast att undervisningen skulle utveckla
elevernas kunskap om och förståelse av andra människors och gruppers levnadssätt och traditioner, och hjälpa dem förstå hur konflikter kan uppstå och
hur sammarbete kan etableras och bevaras. Det konstateras också att modern
vetenskap tillskrev kvinnorna en stor del av de viktiga framsteg som för 9000 år
sedan lagt grunden för vår kultur. Detta kunde knytas samman med dagens
situation i exempelvis Afrika, där kvinnorna vid mötet med modern teknologi
riskerade att mista sina traditioner som näringsidkare inom jordbruk och handel. Läroboksförfattare uppmanades också att medvetet gå på jakt efter material
om betydande kvinnor. I geografi kunde man till exempel lyfta fram miljöer
med andra könsroller och annan familjeordning än hos oss.2

1 Lorentzen 2005 s164
2 M74 s177
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I geografiämnet skulle man även akta sig för att använda vår måttstock på
”effektivitet og dyktighet” vid behandlingen av till synes primitiva människor.
De skadeverkningar som ett okontrollerat utnyttjande av naturen kunde leda till
skulle också belysas.3
Genomgången av världens regioner skulle koordineras inom geografi- och historieundervisningen, där Norges historia skulle ges bred plats. Den skulle hjälpa
till att bevara den nationella egenarten och identiteten utan att leda till chauvinism och nationell trångsynthet. Vid behandlingen av de nordiska ländernas
historia skulle man lägga vikt vid hur man i nyare tid löst alla konflikter genom
förhandlingar och fredliga medel. Norge och Norden skulle betraktas som en del
av den västliga kulturkretsen. Samtidigt skulle man göra klart för eleverna att
Norge geografiskt och kulturellt alltid legat i utkanten av Europa. Historien skulle
inte ses uteslutande från europeisk synvinkel och bara utgöra den vita mannens
historia. Alla kulturer skulle värderas utifrån sina förhållanden och förutsättningar. I synnerhet i de lägre årskurserna kunde det vara en fördel att samla stoffet
kring en person som gjort mycket för samtiden och eftervärlden. Kulturhistorien
skulle hela tiden ha bred plats, medan det var naturligt att den politiska historien
kom med kraftigare i de översta årskurserna. Det var viktigare att belysa krigens
orsaker och följder än deras förlopp. Personer som arbetat för fredens sak skulle
lyftas fram, och det ovärdiga i att lösa konflikter genom krig, våld och förtryck
skulle framhävas. Historieämnet var särskilt viktigt för skolans målsättning att
verka för fred och fördragsamhet mellan nationerna. Framväxten av mellanfolkliga rättsregler och mänskliga rättigheter var naturliga att tas upp i detta sammanhang. Kronologiskt skulle skiljelinjen mellan årskurs 4-6 och 7-9 gå kring år
1700.4
Den norska läroplanen från gymnasiet från 1973 ställde upp liknande allmänna mål för skolans verksamhet som M74. Gymnasiet skulle därutöver ge
eleverna förutsättningar att lösa samhällets problem, som att röja bort klasskillnader och motverka de negativa effekterna av konkurrensen i samhället.5
Undervisningen i historia skulle vara global och lägga tyngdpunkten på nyare
tider, hälften av timmarna skulle läggas på tiden efter 1870 i världshistorien och
tiden efter 1905 i Nordens historia. Läroplanen var relativt detaljerad, men det
var inte meningen att alla punkter skulle genomgås. Nordens historia, där huvudparten var vikt åt Norge, skulle läsas någorlunda sammanhängande, medan
läraren kunde välja att fördjupa sig i vissa delar av världshistorien. Samhällskunskapen skulle fokusera på Norge. Samhällskunskapsämnet skulle främst fokusera
på det norska samhället.6 Det innebär att samhällskunskapsläroböckerna inte
innehåller mycket stoff av intresse för den här undersökningen.
3 M74 s178f
4 Ibid s179f
5 Forsøksrådet for skoleverket 1973a s5
6 Forsøksrådet for skoleverket 1973b s88, 104f
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I de allmänna målen till svenska Lgr-69 sades att man vid undervisning om internationella frågor skulle eftersträva att komma bort från ett ensidigt nationellt
och västeuropeiskt perspektiv. Objektivitetsproblemet sägs vara ständigt
aktuellt, då de internationella frågorna är politiskt kontroversiella. Målet var
därför saklighet, allsidighet, balans och neutral framställning, samtidigt som
behovet av solidaritet över ras- och nationsgränser skulle komma fram.7
I högstadiets samhällskunskap skulle politiska, sociala och ekonomiska problem
i andra länder behandlas, liksom internationella problem och internationellt samarbete. Grundskoleeleverna skulle bli motståndskraftiga mot propaganda och
masspsykos, samt få ”… vår demokratiska livssyn …” levandegjord för sig.8
I ämnet historia skulle livfulla berättelser om betydelsefulla personer ge underlag
för diskussioner om betydelsen av samförståndsvilja, vidsynthet och tolerans liksom
om faran av att personer eller grupper får okontrollerad makt. Objektivitet skulle
vara vägledande vid urval och behandling av lärostoffet, och konflikter mellan
länder och folkgrupper kunde därför skildras både sett genom parternas propaganda
och genom senare forskning. Man skulle studera den historiska bakgrunden till
rasförföljelser, minoritetsförtryck och andra företeelser som upprörde rättskänslan.
Eleverna skulle också engageras för frågornas praktiska lösande. ”Så tidigt som
elevernas mognad medger…” skall de göras uppmärksamma på den historiesyn
läromedlen och läraren företräder, framhåller läroplanen.9
I geografiämnet skulle undervisningen bedrivas så, ”…att den bidrar till att
skapa en på faktisk kunskap grundad förståelse för andra folk, underlättar kontakten med dem och åskådliggör hur det praktiska samarbetet mellan olika länder fungerar”. Undervisningen skulle vara objektiv och nyanserad för att öka
förståelsen av andra folk och klargöra vikten av fred och internationellt samarbete. Alla folks likaberättigande oberoende av ras, språk och religion skulle
komma fram, och ensidigt generaliserande omdömen skulle undvikas.10
I supplementet för högstadiets orienteringsämnen beskrivs mer i detalj vad
som ska tas upp i undervisningen. I ämnet religion kunde konflikten mellan
olika livsåskådningar till exempel belysas genom konfrontationen mellan kommunism och kristendom i Östeuropa. Inom historieämnet skulle man behandla
tiden från år 1800, och särskilt ägna sig åt sådana företeelser som fortfarande
utgjorde en levande kraft i utvecklingen. Man skulle ta upp händelser i tredje
världen som visade på vaksamhet mot industriländernas ekonomiska och politiska inflytande. Förhållandena under 1900-talet skulle beredas stort utrymme,
för att visa hur närliggande historiska händelser ofta låg bakom konflikter i
samtiden. Vid sidan av detta skulle man också ägna sig åt samarbets- och
7 Lgr-69 ”Allmän del” s48f
8 Ibid s182f
9 Ibid s184f
10 Ibid s186
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samförståndssträvanden, särskilt FN:s historia och möjligheter. Frågor om internationellt samarbete engagerar många elever, konstateras i supplementet, och
här borde ämnena geografi och samhällskunskap samordnas.11
För gymnasieskolans del kom en ny läroplan 1970. Det fanns nu två-, treoch fyraåriga gymnasielinjer. De ämnen som är relevanta för min undersökning
är främst historia och samhällskunskap, som hade gemensam kursplan för alla
tre och fyraåriga linjer. Dessutom hade den tvååriga sociala linjen en egen
kursplan i historia och en kursplan i samhällskunskap som var gemensam med
den tvååriga ekonomiska linjen. Ämnet geografi fanns inte längre med i gymnasiets läroplan.12 I praktiken hade mycket av ämnets innehåll övertagits av samhällskunskapen.
I Finland fick grundskolan sin första läroplan i och med Grl-70. Skolstyrelsen gav ut handledningar för att hjälpa lärarna att förverkliga läroplanens intentioner. I handledningen Historia, samhällslära och ekonomikunskap konstateras
att läroplanens uppdelning av historien i ämnesområden nödvändiggör en
sträng gallring bland stoffet. Eftersom antalet veckotimmar minskats till två
skulle inte ens det stoff som enligt handledningen hörde till varje ämnesområde
hinna genomgås. För varje ämnesområde fanns emellertid en utgångspunkt, och
läraren kunde sedan själv tillsammans med eleverna välja stoff som kompletterade bilden. Vidare skulle fakta inte presenteras fristående och utan beröring
med elevernas egen tid, utan hjälpa dem att förstå sin egen tid som ett resultat
av den historiska utvecklingen.13
I samband med det fornfinska samhället skulle man till exempel diskutera de
finska stammarnas och i synnerhet karelarnas möjligheter att bevara sina särdrag.14 Många av de sistnämnda levde sedan andra världskriget som flyktingar
spridda över hela Finland.
I samband med medeltiden skulle man diskutera huruvida Finland var ett
gränsområde mellan öst och väst eller en brobyggare mellan dem.15 Detta
anknöt till den aktiva utrikespolitik som landet börjat bedriva under president
Kekkonens tid, då landet bland annat stod värd för flera toppmöten.
I avsnittet om den tidiga utvecklingen i Asien, Afrika och Amerika skulle
man diskutera om det fanns olikheter mellan olika rasers kulturskapande förmåga. Företeelser som ur europeisk synvinkel föreföll besynnerliga borde skildras finkänsligt, och man skulle ”ovillkorligen” undvika oförmånliga jämförelser
med Europa.16
11 Lgr-69 Supplement s14-20
12 Lgy 70 s6ff
13 Historia, samhällslära och ekonomikunskap 1972 s5
14 Ibid s10
15 Ibid s12
16 Historia, samhällslära och ekonomikunskap 1972 s13
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Under behandlingen av enväldet i Europa skulle man nämna Rysslands
stormaktsställning och dess strävan att vidga sina gränser, med speciellt beaktande av intresset för Östersjöområdet. Moskva och Leningrad i det nutida
Sovjet skulle också nämnas.17
Vid genomgången av avsnittet ”Parlamentet styr England. Kolonierna och
Förenta Staternas uppkomst” skulle man hänvisa till parlamentarismen i Finland
som ett uttryck för demokrati. Yttrandefrihet, tolerans och avgörande genom
majoritetsbeslut skulle nämnas som viktiga demokratiska uttrycksformer. Benjamin Franklin var ett exempel på en begåvad man ur folket som blivit politisk
ledare. Hans intressanta levnadsöde kunde utgöra en naturlig övergång till koloniernas frihetskamp och USA som statsbildning. Enligt handledningen var det
bäst att förbigå Washingtons militära åtgärder och skildra honom som en
samlande, auktoritativ statsman och ledartyp, vars betydelse dock inte var lika stor
som Franklins.18 Tidigare hade skildringen av Washington som överbefälhavare
helt dominerat.
De problem som St. Petersburgs grundande innebar för relationerna mellan
Finland och Ryssland skulle utredas. Dessutom skulle man repetera Östersjöns
militära och politiska betydelse samt behandla problemet med Sovjetunionens
gräns i nordväst. ”Den krigiska ärans flyktighet” var också lämplig att behandla i
samband med den svenska stormaktens fall. En överdrivet känslomättad beskrivning av krigiska bedrifter och stora ofredens fasor borde undvikas. Angående
behandlingen av frihetstidens skuggsidor önskade handledningen att ”…politisk
verksamhet som sådan inte stämplas som moraliskt tvivelaktig”.19
Vid skildringen av 1808-09 års krig skulle Finlands ställning som en spelbricka
för stormakterna framhållas. Kriget skulle inte idealiseras på Runeberg sätt, eftersom
det var ”…främmande för vår tid”. Finlands nutida gränser skulle jämföras med
dem från autonomins första tid.20 Dessa låg längre västerut än de nutida, så jämförelsen var ägnad att göra eleverna nöjda med dagens gränsdragning.
I samband med kapitlet ”Amerika på 1800-talet” skulle rasmotsättningarna tas
upp, liksom frågan om ” ’vilda västerns stil’ – ’var och en sköter sina egna angelägenheter med vilka medel som helst’ ” var att rekommendera i alla lägen.21
Förryskningsförsöken under förtrycksperioderna i Finland skulle enligt
handledningen ses mot bakgrunden av militärt säkerhetstänkande och nationalism utan någon strängare moralisk bedömning.22
De ryska revolutionerna och Sovjets första utveckling skulle ägnas fyra
lektioner, mot två för första världskriget. I samband med detta skall man dis17 Historia, samhällslära och ekonomikunskap 1972 s15f
18 Ibid s17
19 Ibid s17f
20 Ibid s20
21 Ibid s25
22 Ibid s27
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kutera när en revolution var nödvändig. Lenins insats skulle enligt handledningen skildras som central. Sovjetunionens ekonomiska och politiska system
skulle skildras så konkret som möjligt och utan subjektiva värderingar. ”Man
kan även under den tredje och fjärde lektionen nämna Stalin som en
diktatorsgestalt”, sade handledningen. Diktatur skulle annars behandlas
grundligt i samband med Italien och Tyskland.23
Handledningen kallar frågan om huruvida Finland kunde ha undvikit att bli
indraget i andra världskriget för ”historiskt felaktig”, men den kan ändå diskuteras om man undviker ”lättköpt efterklokhet”. Det betonades att man måste ta
hänsyn till att elevernas farföräldrar och föräldrar kan komma från de avträdda
gränsområdena, vara anhöriga till stupade eller krigsveteraner. Inte ens i positiv
avsikt borde man använda några överord utan täckning. Angående Sovjetunionens krav före Vinterkriget borde man betona den finländska inställningens
moraliska och rättsliga karaktär samtidigt som man konstaterade Sovjetunionens militära intressen.24
Två lektioner skulle ägnas åt vardera supermakten under efterkrigstiden.
Den andra lektionen om USA skulle behandla de sociala problemen. Sedan
skulle två lektioner ägnas åt Kalla kriget. ”Då ämnet är politiskt känsligt, bör
företeelserna granskas med tanke på båda parternas fördel och ideologi”, framhöll handledningen.25
I avsnittet ”Finland efter kriget” skulle Paasikivi-Kekkonen-linjen presenteras. Vidare skulle man ta upp de resultat som nåtts i relationerna med Sovjet,
samt behandla hur vapenstilleståndet påverkade inrikespolitiken i Finland. Finlands östpolitik skulle uttryckligen skildras som en motsats till politiken från
före kriget.26
I samhällskunskap skulle man ta upp neutralitetspolitiken, Finlands strävan
att undvika inblandning i stormaktskonflikter samt behovet av goda relationer
till alla stater, särskilt Sovjetunionen och de nordiska staterna.27
Man kan säga att eleverna genom den tidigare historieundervisningen skulle
förberedas för att i högstadiet kunna smälta Finlands komplicerade 1900-talshistoria. Genom skildringen av Rysslands och Finlands relationer i äldre tid
fick de förståelse för real- och maktpolitik och Nevastadens säkerhetsbehov.
Genom USA:s historia kom eleverna däremot i kontakt med demokratiska
ideal, där den västliga supermakten ömsom fick agera förebild och ömsom avskräckande exempel. Det närbelägna Sovjetunionens agerande skulle alltså
bedömas i termer av politiska realiteter, medan det mer avlägsna USA:s förehavanden bedömdes utifrån politiska ideal.
23 Historia, samhällslära och ekonomikunskap 1972 s28f, 30f
24 Ibid s31f
25 Ibid s32
26 Ibid s35f
27 Ibid ss38f
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I handledningen i geografi sägs att en av kulturgeografins allmänna målsättningar var att ge eleverna en klar bild av det felaktiga i att en stor del av
mänskligheten levde i välstånd på andras bekostnad. Statistik som nationalinkomst per person säger ingenting om hur inkomsten är fördelad, menade
handledningen. Olika ekonomiska system borde behandlas objektivt, läraren
fick inte vara propagandist utan eleverna skall själva få bilda sin egen världsbild.
Främmande religioner skulle behandlas i en konstruktiv anda, och uppmärksamhet borde inte fästas vid olikheter mellan raserna då sociala skillnader var
viktigare än rasolikheter. Däremot skulle man inte förbigå rasproblemen. 28
I årskurs fem skulle Sovjetunionen behandlas första gången. Landet beskrivs
som synnerligen viktigt för Finland, varför det skall ges rikligt med tid. Det framhölls att Samfundet Finland-Sovjetunionen tillhandahöll rikligt med filmmaterial
om Sovjetunionen. I årskurs 8 skulle sedan landet behandlas i större detalj liksom
övriga industrialiserade stormakter i Europa (Tyskland, Frankrike och
Storbritannien). I årskurs sju skulle huvudvikten ligga vid Förenta staterna,
”…jordens ledande industrination”. Raskonflikterna kunde behandlas i samband
med New York eller bomullsstaterna. Industripersonalens tekniska kunnande,
den långtgående automationen, jätteföretagen, massproduktionen och den kraftfulla fackföreningsrörelsen skulle behandlas, samtidigt som industrins beroende av
marknaden lyftes fram. Förenta staternas informationstjänst USIS tillhandahåller
rikligt med filmmaterial, men dessa filmer liksom de som övriga ambassader
tillhandahåller har en propagandistisk anstrykning som bör utgallras, rådde
handledningen.29 Ingen liknande varning gavs angående Samfundet FinlandSovjetunionens filmer.
Handledningen i geografi uppmanade lärarna att använda sig av tidningsmaterial, det samma gör handledningen i historia beträffande nutidshistorien.
Vilken bild eleverna denna väg fick av Sovjetunionen och USA beror naturligtvis mycket på hur tidningarna skildrade supermakterna.

8.2 Folk och samhälle i Sovjetunionen
Samtliga läroböcker noterade att det fanns en stor mängd olika folkslag i Sovjetunionen. Två norska läroböcker konstaterade att den ryska andelen av befolkningen
minskade, medan den asiatiska befolkningen ökade. De svenska läroböckerna
menade att minoriteterna i Sovjetunionen utsattes för förtryck av ryssarna, medan
de finländska menade att minoriteternas ställning i landet var mycket god. De
finskspråkiga läroböckerna ägnade fortfarande mest utrymme åt de finskbesläktade

28 Geografi 1972 s5f
29 Ibid s20f
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folken i Ryssland. Historieläroböckerna förhöll sig kritiska till tidigare generationers
drömmar om Storfinland.
Svenskarna Husén och Hildingsson med flera menade 1973 att ungdomen i
Sovjetunionen började bli otålig över att göra privata uppoffringar för det stora
fosterlandets framtid, och de gissade att Sovjetunionen kunde komma att bli
mer likt västländerna. Finska Virtanen och Leino med flera skildrade tvärtom
Sovjetunionen som ett paradis i berättelsen om fjärdeklassisten Natasha från
Leningrad. I Natashas arbetarfamilj åt man en fyrarättersmiddag efter arbetsdagens slut, varefter man gick på balett. Revolutionen hade skapat ett tryggt
samhälle där modernitet och kulturella värden gick hand i hand.
Den sovjetiska utbildningsväsendet skildras som framstående i alla tre länder.
Två svenska läroböcker menade emellertid att konkurrensen och betygsjakten
var hård. Tre finländska läroböcker lyfter också fram det sovjetiska kulturlivet.

8.3 Folk och samhälle i USA
I såväl Norge som i Sverige och Finland kritiserades de vita kolonisatörernas
behandling av indianerna. En svensk lärobok menar dock att svenskar och indianer kom bra överens. Två norska läroböcker menade att indiansamhällena var
mycket jämställda. Aarrestad kontrasterar detta mot baksidorna med den förhärskande mansrollen hos de invandrade européerna.
Det moderna USA sågs i samtliga tre länder som ett resultat av invandrarnas
insatser. De svenska läroböckerna uppehöll sig särskilt vid svenska invandrare.
Två finländska läroböcker menade att den amerikanska våldstraditionen gick
tillbaka till nybyggartiden. Finländska läroböcker förknippade emellertid också
USA med demokrati. Fyra svenska läroböcker knöt också USA till höga ideal
som frihet och rättvisa möjligheter för alla, men de menade landet svikit dessa
ideal. Ander med flera konstaterade till exempel 1973 att självständighetsförklaringens deklaration om mänskliga rättigheter inte verkade gälla Vietnams
eller hela USA:s befolkning. De menade också att den amerikanska friheten var
en frihet för den starke.
De rådde enighet bland de norska, svenska och finländska läroböckerna om
att de svarta fortfarande var en diskriminerad grupp. Man nämnde de framsteg
som de svartas kamp för rättigheter lett till, men menade samtidigt att kampen
tagit sig allt våldsammare uttryck med tiden.

8.4 Sovjetunionens ekonomi
De tre ländernas skildring av de första femårsplanerna skilde sig framför allt åt
genom att de finländska läroböckerna var betydligt mindre kritiska mot tvångs187

kollektiviseringen. Medan norska och svenska läroböcker var mycket kritiska
och ibland talar om hundratusentals eller till och med miljoner offer nämnde
inte ens de tre finländska läroböcker som tog upp vissa av problem i samband
med kollektiviseringen att några dödsfall skulle ha förekommit. Castrén och
Riikonen menade till exempel att det var kulakernas uppvigling som fick bönderna att slakta sin boskap. Fyra finländska läroböcker framlade dessutom
ståndpunkten att kolchoserna gratis fått sin jord från staten.
De norska och svenska läroböckerna menade att det sovjetiska jordbruket
drogs med enorma problem, bland annat eftersom den kollektiva ägandeformen
inte motiverade bönderna att arbeta. Också de finländska läroböckerna medgav
att problem fanns, men de skyllde dem på vädret eller vände dem till något
positivt. Maantieto 3b (Geografi 3b) kallade den låga avkastningen för
”outnyttjade resurser”. Boken ifråga räknade också upp kolchosernas alla fördelar jämfört med det privatägda jordbruk, däribland vackrare landskap och närmare till dagis.
Svenskarna Hildingsson och Husén framhöll de många bristerna hos det
sovjetiska transportsystemet, och avsnittet behölls identiskt i Aarrestads norska
version av samma geografilärobok. De finländska läroböckerna däremot skildrade det sovjetiska transportväsendet i positiv anda. Maantieto 3b beskrev till
exempel Moskvas tunnelbana som palatslik i motsats till sina karga västerländska motsvarigheter.
De svenska och norska läroböckerna tog också upp miljöproblemen i Sovjetunionen. I detta avseende gjorde emellertid Aarrestad flera tillägg till den
svenska förlagan. Finländarna Virtanen och Leino med flera nämnde också vissa
miljöproblem, men de menade att eftersom alla naturtillgångar i Sovjetunionen
var hela folkets gemensamma egendom så hade man raskt tagit itu med problemen.
Många svenska läroböcker konstaterade att levnadsstandarden i Sovjetunionen var låg jämfört med i väst. De finländska läroböcker som var av samma
åsikt menade emellertid att levnadsstandarden var på uppåtgående.
Fyra svenska läroböcker noterade också att kvinnorna i Sovjetunionen arbetade i yrken som brukar betraktas som manliga. Oldberg framställde det som att
kvinnorna drevs ut i lika hårda arbeten som männen, medan Husén och Hildingsson med flera menade att det fanns fler kvinnliga chefer i Sovjetunionen
än i Sverige.
Fyra svenska läroböcker var också mycket optimistiska inför de sovjetiska försöken att med teknikens hjälp exploatera Sibirien.
Flera svenska läroböcker menade liksom finländarna Vierros, Paasivirta och
Riikonen att de ökade inslagen av planering i väst och marknadsstyrning i öst
gjorde att socialismen och kapitalismen på sikt skulle konvergera. Gunnar Adler-Karlsson menade att inget av systemen var överlägset ur tillväxtsynpunkt.
Alla hade emellertid arbete i kommunistiska länder som Cuba och Kina, medan
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de flesta andra länder i tredje världen led av svält och nöd. Finländarna Lehtonen och Huttunen såg många fördelar med det socialistiska systemet, medan de
menade att kapitalismen saknade helhetsplanering och i praktiken också
konkurrens.

8.5 USA:s ekonomi
I samtliga tre länder beskrevs USA:s ekonomi under 1970-talet som världsledande, precis som varit fallet under tidigare årtionden. Två norska läroböcker
tog emellertid upp problemet med arbetslöshet. Två svenska läroböcker menade
att man nu började gå ifrån den amerikanska individualismen till förmån för
kollektiva lösningar i kampen mot fattigdomen. Reformerna var emellertid
ännu inte tillräckliga. Finländarna Kosonen, Paarlahti och Kukko menade att
springpojkar fortfarande kunde bli miljonärer, medan Haila med flera skrev att
vanliga amerikaner endast kunde drömma om de rikas lyxvillor. Lilja med flera
menade att uppfattningen om amerikanernas höga levnadsstandard kunde förändras om man också jämförde sociala faktorer.
Enligt flera norska och svenska läroböcker spelade ekonomiska intressen en
viktig roll både i USA:s inrikes- och utrikespolitik. Storföretagen hade stort inflytande över USA:s politik, och man förde krig för att försvara sina ekonomiska
intressen. Av de finländska läroböckerna var det endast Haila med flera som tog
upp sammanflätningen av politik och ekonomi. De menade att USA självt drog
nytta av landets u-landsbistånd.
I samtliga tre länder ägnades stort utrymme åt miljöproblemen i USA. Hos
svenskarna Thorstensson med flera samt i Aarrestads norska version av samma
bok finns ett kapitel med rubriken ”Näringslivet - en fara för naturen”. Finländarna Kosonen, Paarlahti och Kukko lät miljöfrågorna strukturera hela kapitlet
om USA:s natur, råvaror och näringsliv; ”På naturens eller människans villkor”.
I motsats till de invandrade européerna hade indianerna levt enligt naturens
rytm, menade de.

8.6 Framstående personer
I samtliga tre länder lyfter man fram att Peter den store ville modernisera Ryssland. De norska läroböckerna menade att han misslyckades, de finska att han
lyckades. De få böcker som nämner Katarina II skildrar henne på liknande sätt
som tidigare.
Förgrundsfigurerna i Amerikas tidiga historia skildrades liksom tidigare
mycket positivt. Coldevin lyfter särskilt fram William Penn, älskad och ärad av
indianerna och upphovsman till de mänskliga rättigheterna. Två finländska
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läroböcker skrev att Washington inte var någon lysande fältherre, vilket varit
vanligt i finländska läroböcker på 1930- och 1940-talen. Skildringarna av personerna har överlag kortats ner, och Benjamin Franklin nämndes nu bara i någon enstaka bok. Också Lincoln skildrades mer kortfattat än tidigare, i synnerhet i Sverige. Svenskarna Eklund med flera ägnade betydligt mer utrymme åt
svensken Adolf Warberg som var frivillig i nordstatsarmén än åt Lincoln. De
norska och finländska läroböcker som ägnade Lincoln något mer uppmärksamhet skildrar honom emellertid fortfarande positivt. Coldevin lyfter fram sidor av
Lincoln som ingen annan tagit upp, nykterism och religiositet.

8.7 Sovjetunionen - demokrati eller diktatur?
De norska och svensk läroböckerna var överens om att Oktoberrevolutionen
genast ledde till en hård diktatur. De norska läroböckerna var emellertid rätt
positivt inställda till Lenins personliga egenskaper. De finländska läroböckerna
ägnade mycket stort utrymme åt revolutionen och Lenin, och skildringen var
nästan helt fri från kritik. Särskilt gällde detta Lehtonen och Huttunen vars kapitel om Lenin, revolutionen och Sovjetunionens födelse granskats av A.T Kinkulkin vid de Finländsk – Sovjetiska läroboksseminarierna. I boken fastslogs bland
annat att revolutionen anmärkningsvärt förbättrat det ryska folkets levnadsförhållanden, och att stödet för bolsjevikerna ökade kontinuerligt under de svåra
åren. Den hårda tonen mot mensjevikerna var unik för boken och återfanns inte i
någon annan finländsk lärobok. Tydligen var Kinkulkins granskning så grundlig
att slutresultatet mer kom att likna en sovjetisk lärobok än andra finländska sådana, även om också de var mycket sovjetvänliga jämfört med vad som var fallet i
Norge och Sverige. Den starkaste finländska kritiken var Vehviläinens påstående
att bönderna var lika rädda för bägge sidor i inbördeskriget.
Norske Skogstad menade att Sovjetunionens allra första tid var konstnärligt
kreativ, men att partiet snart också ville bestämma över konsten. Det ur de finländska läroböckernas synvinkel sett mest positiva med Ryssland under tiden
närmast efter bolsjevikernas maktövertagande var att Finlands självständighet
erkändes. Ingen svensk lärobok hade någonting positivt att säga om det tidiga
Sovjetunionen.
Enligt svenska och norska läroböcker var Stalin en enväldig diktator med miljoner offer på sitt samvete. De finländska läroböckerna var däremot försiktigare med
att nämna siffror. Mest överslätande var det av A.T Kinkulkin granskade avsnittet
hos Lehtonen och Huttunen. Där skrevs endast kort att Lenin varnat för Stalins
ökande makt, och att Stalin efter Lenins död spelade en betydelsefull roll i kampen
mot personer som avvikit från partilinjen. Först i boken för följande årskurs
nämnde Lehtonen och Huttunen indirekt utrensningarna, då de menade att dessa
försvagat Sovjetunionen inför Vinterkriget. Handledningen till 1970 års läroplan
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angav att man ”kunde” nämna Stalin som en diktatorsgestalt, vilket innebar att det
var fritt fram att låta bli likt Lehtonen och Huttunen.
Enligt de svenska och norska läroböckerna mildrades diktaturen i Sovjetunionen något efter Stalins död. Finländarna Castrén och Riikonen menade
däremot att Chrustjev i motsats till Stalin aldrig försökte bli diktator.
Enligt de norska läroböckerna tolererade kommunistpartiet i Sovjetunionen
fortfarande inte någon opposition. De svenska läroböckerna menade att all
makt var samlad hos partiet och att ingen egentlig yttrandefrihet förekom.
Dessutom kritiserade tre svenska läroböcker Sovjetunionen från vänster. Nilsson med flera förmedlade till exempel 1970 Jan Myrdals uppfattning att sovjetisk socialism var ”…bysantinsk byråkrati, guldsmidda generaler, bristande folkstyre och privilegier för överhet och besuttna. I Kina går revolutionen vidare”.
De finländska läroböckerna skildrade Sovjets styrelseskick utifrån konstitutionen och de officiella källorna, utan att nämna praktiken. Bilden av systemet
blev därför mycket positiv. När Lehtonen, Huttunen och Laine nämnde de
sovjetiska dissidenternas tillade de att man från sovjetisk håll ansåg att saken
behandlats illvilligt och förvrängt i väst och att det talats tillräckligt om den.
De svenska samhällskunskapsläroböckerna var emellertid inte beredda att
kalla Sovjetunionen för en diktatur. Istället lyfte de fram olika definitioner av
begreppet demokrati, och visade på hur Sovjetunionen enligt dessa kunde anses
vara demokratiskt. Nilsson, Moding och Albinsson påpekade till exempel att
Lenin menade att den stora massan var förd bakom ljuset av kapitalisterna, vilket gjorde rösträtten till en chimär. Därför måste kommunistpartiet bestå av en
liten medveten elit. Demokrati rådde genom att de flestas intressen ansågs bli
tillgodosedda.
Finländarna Meinander och Selén gav en definition på diktatur som till
punkt och pricka stämde in på deras beskrivning av förhållandena i Sovjetunionen. De drog emellertid inte slutsatsen att Sovjet var en diktatur, utan framhöll istället att det fanns olika betydelser av orden demokrati och diktatur, och
att ingen stat själv skulle kalla sig för diktatur. Saija och Tuominen såg brister
också hos den finländska demokratin. De menade att den mestadels var av
politisk natur, då den ekonomiska demokratin ännu var under utveckling.

8.8 Sovjet anföll sina små grannländer
Alla finländska läroböcker nämnde under 1970-talet klart och tydligt att Sovjetunionen anföll Finland i Vinterkriget, också Lehtonen, Huttunen och Laine som
annars var mest sovjetvänliga. Dessa menade att det varit klokt av Finlands politiker
att satsa på förbättringar för de fattiga före kriget. Om man lagt pengarna på försvaret istället så hade landet varit mindre enat och oförmöget att försvara sig ens
med bättre vapen. De nämnde däremot inte Molotov-Ribbentroppaktens hemliga
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tilläggsprotokoll, vars existens hade bestridits av de sovjetiska deltagarna vid de
Finländsk – Sovjetiska läroboksseminarierna. Finländarna Castrén och Riikonen
nämnde däremot tilläggsprotokollet, liksom svenskarna Häger och Rystad med
flera. Coldevins och Skogstads norska läroböcker skiljde sig från de svenska och
finländska genom att de hårdare kritiserade den ryska behandlingen av de baltiska
staterna. Skogstad antydde också att den norska hjälpen till Finland under Vinterkriget hade varit ganska futtig jämfört med den svenska.
I alla tre länder förekom såväl förklaringen att Finland gick in i Fortsättningskriget för att återta förlorade landområden som förklaringen att landet
genom olyckliga omständigheter råkade hamna på Hitlers sida i kriget.

8.9 Kalla kriget
De två norska läroböcker som uttalade sig om grunden till Kalla kriget menade
att det kom sig av ömsesidig misstro. Flera svenska läroböcker utredde frågan
relativt grundligt, men det fanns ingen konsensus ibland dem om hur Kalla
kriget uppkom och vad som skilde de bägge parterna åt. Två av läroböckerna
framhöll också att det inte fanns någon enighet i tolkningen av Kalla kriget då
man såg olika på saken i öst och väst. Två finländska läroböcker menade liksom
de norska att konflikten bottnade i ömsesidig rädsla, medan Lehtonen,
Huttunen och Laine såg det som oundvikligt att två block med olika ekonomiska system hamnade i konflikt med varandra.
De svenska och norska läroböckerna menade att Stalins motiv för att inrätta
folkdemokratier i Östeuropa främst var defensiva, och detsamma skrev finländarna Castrén och Riikonen. Norske Skogstad menade emellertid att Stalin
dessutom samtidigt ville utbreda kommunismen.
I de svenska och norska läroböckerna dominerade under 1970-talet förklaringen
att Marshallhjälpen var ett sätt att stoppa kommunismen. Norrmännen Hilmo och
Øverås lät emellertid fortfarande ett fördelaktigt klippt citat av Marshall stå för
tolkningen av hjälpen; ”Vi vänder oss inte mot något land utan mot svält, fattigdom och kaos”. Finländarna Castrén och Riikonen framförde både USA:s och
Sovjetunionens syn på Marshallhjälpen. Landsmännen Meinander och Selén
nämnde ingenting om de politiska motiven bakom Marshallhjälpen, men de
menade däremot att den östliga handelsorganisationen SEV hade ett klart politiskt
syfte.
De finländska läroböckerna tog inte ställning till vem som inledde Koreakriget.
Castrén och Riikonen visade hur en borgerlig och en kommunistisk tidning i
Finland skildrade saken, medan Lehtonen, Huttunen och Laine uppvisade ett
fotografi som använts till stöd för den ”i synnerhet i socialistiska länder” populära
tolkningen att Sydkorea anfallit stött av USA.
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I alla tre länders läroböcker framfördes kritik mot Sovjetunionens interventioner i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien 1968. Mildast var kritiken i Finland. i synnerhet hos Lehtonen, Huttunen och Laine. I motsats till de norska
och svenska läroböckerna återgav de finländska även den officiella sovjetiska
versionen av händelserna.
De norska och svenska läroböckerna framför också betydligt mer kritik mot
USA:s krigföring i Vietnam än de finländska läroböckerna, som emellertid
vågade kritisera USA i Vietnam hårdare än man kritiserat Sovjet i Östeuropa.
Svenskarna Husén och Hildingsson med flera betonade att de olika arbetsförhållandena för medierna i de bägge supermakterna gjorde att betydligt mer
kritisk rapportering kom fram om USA än om Sovjet. Antagligen bidrog denna
faktor till att de finländska läroböckerna var relativt frispråkiga om Vietnam.
Castrén och Riikonen betonade till exempel att amerikanska soldater själva berättat om sin råa krigföring.
I samtliga tre länder fasade läroböckerna för att ett eventuellt kärnvapenkrig
skulle kunna ödelägga världen. Samtidigt satte de sitt hopp till olika vapenbegränsnings- och nedrustningsavtal. De flesta finländska läroböcker förknippade
försöken till avspänning med Chrustjev. Lehtonen, Huttunen och Laine som
var mest positiva till den för tillfället rådande regimen lyfte emellertid istället
fram Brezjnevs, Kosygins och Podgornyjs insatser.
De svenska och norska läroböckerna började under 1970-talet ifrågasätta
rymdkapplöpningens kostnader och eventuella nytta. Finländarna Lehtonen,
Huttunen och Laine ägnade rymdkapplöpningen tre sidor som mestadels upptogs av sovjetiska framgångar, däribland en helsidesbild på ett monument över
landets framsteg i rymden. Vierros, Paasivirta och Riikonens historielärobok
från 1968 kom 1974 i svensk utgåva för de finlandssvenska skolorna. Som en
konsekvens av ordagrannheten i översättningen fick eleverna 1974 läsa att
människan antagligen skulle resa till månen inom 10 år. Finländarna Lilja med
flera lyfte fram att USA och Sovjetunionen börjat samarbeta i rymden.
Norske Skogstad redogjorde för det norska NATO-motstånd som med
jämna mellanrum blossat upp under efterkrigstiden. De svenska läroböckerna
betonade istället att enighet rått kring Sveriges neutralitetspolitik. Två av läroböckerna menar att Sverige ändå hade haft en västorientering, däribland Carlsson som emellertid menade att erkännandet av Nordvietnam var ett avsteg från
den tidigare linjen. Man bör emellertid komma ihåg att Carlssons avsnitt i
Graninger och Tägils historielärobok för gymnasiet var specialskrivet för att ge
eleverna ett smakprov på ett konservativt synsätt. Gustavsson, som i samma
lärobok fick utgöra exempel på en socialdemokrat, menade istället att solidariteten med Vietnams folk hade ökat värdegemenskapen mellan grupperna i det
svenska samhället.
De finländska läroböckerna ägnar stort utrymme åt att förklara landets utrikespolitiska linje och VSB-pakten. Presidenternas viktiga insatser betonades,
193

liksom den totala enigheten bakom ”Hela folkets gemensamma linje”, som
Lehtonen, Huttunen och Laine uttryckte det. Virtanen, Leino och Niemeläs
geografilärobok skiljde sig från de andra genom att den behandlade Sovjetunionen tillsammans med de nordiska länderna i bandet Naapurimaat (Grannländerna). De menade att alla människor var medlemmar i flera kretsar; hem,
skola, de närstående, hemlandet, grannländerna och resten av världen. Enligt
detta resonemang befann sig alltså Sovjetunionen tillsammans med de nordiska
länderna i en krets som låg närmare finländarna än resten av världen. Meinander och Selén menade emellertid att Finlands relationer till de nordiska länderna byggde på gemensamheter i traditioner, kultur och samhällsförhållanden,
medan vänskapen till Sovjetunionen byggde på att man respekterade varandras
olikheter. Nytt för 1970-talet var de finländska läroböckernas redogörelser för
ESSK-avtalets betydelse och Finlands president Kekkonens insatser för att ro
det i hamn.

8.10 Sammanfattning
Den största och tydligaste förändringen från 1960- till 1970-talet skedde i de
finländska läroböckerna. Efter att de under 1960-talet intagit en något mer kritisk hållning gentemot Sovjetunionen blev de under 1970-talet mindre kritiska
än någonsin. De läroböcker som granskades vid det första Finländsk – Sovjetiska läroboksseminariet svalde den sovjetiska självbilden med hull och hår. I
Lehtonen och Huttunens historielärobok för årskurs 7 fick den sovjetiske pedagogen A.T. Kinkulkin ett avgörande inflytande över kapitlet om Sovjetunionen
fram till och med 1930-talet. I två geografiläroböcker för grundskolan som var
med på seminariet, Manntieto 3b och Naapurimaat, fick man läsa om hur den
sovjetiska staten gratis hade upplåtit mark åt kolchosbönderna. Detta fakta
förekom också i andra finländska läroböcker under 1970-talet, men saknades
helt under andra perioder. När svenska och norska läroböcker talade om den
låga avkastningen och de omotiverade bönderna i det sovjetiska kollektiva
jordbruket valde Maantieto 3b att tala om ”outnyttjade resurser” och kollektivjordbrukets många fördelar framför det privatägda. I Naapurimaat skildrades
genom berättelsen om lilla Natasha Sovjetunionen som tryggt, tekniskt avancerat, välmående och kulturellt framstående. Sovjetunionen hade i motsats till vad
som var vanligt flyttats så att det behandlades tillsammans med de nordiska länderna i Naapurimaat, vilket inte hindrade att landet återkom i läroboken om
Europas länder för följande årskurs. Övriga finländska läroböcker förhöll sig
inte fullt lika okritiskt till grannen i öster, men jämfört med förhållandena i
Sverige och Norge var skillnaden ändå påtaglig. Det fanns dock ett område där
de finländska läroböckerna inte accepterade den sovjetiska tolkningen av historien, och det var ländernas gemensamma historia under 1900-talet.
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Alla finländska läroböcker säger klart att Sovjetunionen var anfallare i
Vinterkriget, och Castrén och Riikonen nämner Molotov-Ribbentroppaktens
hemliga tilläggsprotokoll fastän man från sovjetiskt håll framfört att
dokumentet var förfalskat.
I samtliga tre undersökningsländer är läroböckerna från 1970-talet influerade
av ett vänsterperspektiv. I de norska och svenska läroböckerna sattes emellertid
inte den sovjetiska formen av socialism på piedestal. Tvärtom framförde flera
svenska läroböcker länder likt Cuba och Kina som vitalare exempel på revolutionär ideologi. De vita amerikanerna hade tidigare fått mycket beröm i
samtliga tre länders läroböcker för sin arbetsamhet och företagsamhet. När de
norska läroböckerna nu istället började lyfta fram andra ideal som jämställdhet
blev de istället de ursprungliga indiansamhällena som idealiserades, ibland i
direkt kontrast till förhållandena hos de europeiska invandrarna. Flera svenska
läroböcker menade att USA svikit de höga ideal som man åberopat vid nationens grundande. Också finländska läroböcker kritiserade USA. Två talade om
den amerikanska våldstraditionen, och liksom i Sverige och Norge kritiserades
miljöproblemen i USA.
Den starkaste kritiken mot USA kom emellertid i samband med Vietnamkriget. Allra starkast var kritiken i Norge och Sverige, men också i Finland
höjde man rösten. När det gällde Sovjetunionens invasioner i Budapest 1956
och Prag 1968 så framförde de finländska läroböckerna alltid den sovjetiska
synen på händelserna, även om man i en del fall också hade ett kritiskt tonfall. I
Norge och Sverige brydde man sig inte om den sovjetiska versionen av händelserna utan framställde liksom i fråga om Vietnamkriget entydigt det hela som
en stormakts övergrepp på en småstat.
Det är intressant att svenska samhällskunskaps- och historieläroböcker under
1970-talet såg så olika på demokratin i Sovjetunionen. Läroböckerna i historia hade
en betydligt mer negativ relativ tendens. De målade med hjälp av konkreta historiska och samtida exempel upp en mörk bild av situationen för demokrati och
mänskliga rättigheter i Sovjetunionen. Samhällskunskapsläroböckerna närmade sig
däremot frågan via olika teoretiska resonemang kring begreppet demokrati. Bägge
de svenska gymnasieläroböcker i samhällskunskap som ingår i undersökningen visade hur Sovjetunionen enligt vissa definitioner mycket väl kunde sägas vara demokratiskt. Det var denna dubbeltydighet i samhällskunskapsläroböckernas demokratibegrepp som flera läroboksgranskare hade kritiserat.
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8.11 Kasuistik, 1970-talet
Folk och samhälle i Sovjetunionen, 1970-talet
Folken
i Sovjet
Norge

Det finns en
stor rikedom av
folkslag i Sovjet.
Ryssarnas andel
av befolkningen
minskar, medan
de
asiatiska
folkens
andel
ökar.30

Jenshus 1972 s111f: De många folken i Sovjetunionen har självstyrelse i vissa saker. Karelarna är nära släkt med folk i östra Finland.
1974 s41f: På halvön vid Beringssund finns gammalasiater, som
många forskare menar är det ursprungliga i Nordsibirien. Det finns
många finskugriska och turkisktalande folk.
Aarrestad 1976 s23f: Ryssarnas andel av befolkningen har nu sjunkit
under hälften, men de intar fortfarande en ledande ställning. Uzbekernas barnkärlek har i kombination med den goda hälsovården gjort
att de ökat med 50 % på tio år, så att de nu är den tredje största folkgruppen i Sovjet.
Sovjet Husén mfl 1973 s147: I praktiken kan delrepublikerna inte utnyttja sin
Folken I
i Sovjet utsätts min- konstitutionella rätt att utträda ur Sovjetunionen. Behärskar ryssarna de
Sverige oriteterna
andra folken? Ryssar har chefsposter i andra republiker, letter och ukraiför
olika nare fruktar att de skall förryskas.
former av Ander, Rodhe och Bjällerstedt 1972 s168: Författningen från 1936 ger
förtryck.31 alla lika rättigheter oberoende av ras och nationalitet, men detta gäller i
praktiken inte längre judar.
Folken Minorite- Lehtonen & Huttunen 1973 s125: Den ryska tsarregimen hade förtryckt
i Sovjet terna har nationella minoriteter och utnyttjat dem mot varandra. I Sovjet har den
Finland det bra i nationella frågan lösts på jämlikhetens och frivillighetens grund.
Sovjetuni- Vehviläinen 1979 s162: Typiskt för sovjetisk kultur är att man vårdar minoriteternas kulturella särdrag enligt principen ”Till formen nationell – till
onen.32
innehållet socialistisk”.
finskspråkiga Virtanen mfl 1976 s103f: Det finns över 40 folk bara i sovjetkarelen.
Finnar- De
läroböckerna uppe- Det är det ryska språket som förenar dem. s108: Finnar och ester är
nas
håller sig vid fin- språkligt besläktade och kan se varandras TV.
släknarnas släktingar i Castrén & Riikonen 1978a s206ff: De finskbesläktade folken i
tingar
Finland Ryssland.
Histo- Östkarelen gjorde uppror mot det tidiga sovjetväldet, och finska
rieläroböckerna tar frivilliga deltog i ”stamkriget”. Studentföreningen AKS drömde
avstånd från tidigare om att införliva området med Storfinland.
Lehtonen & Huttunen 1973 s174: Erövringen av Östkarelen och
generationers
drömmar om Stor- skapandet av Storfinland vare ett viktigt mål på 1920- och 1930talet i Finlands borgerliga kretsar. (Bildtext) Exempel på komfinland.33
munist- och sovjetfientligt material från 1920- och 1930-talet.

30 Jenshus 1972 s111f (Europeiska delen), 1974 s41f (Asiatiska dele. Inget om ändrade
propotioner ryssar-asiater), Cappelens geografi 1980 s14, 20, 66, Aarrestad 1976 s23f
31 Husén & Hildingsson mfl 1973 s147, Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s87, Häger 1979
s143, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s168
32 Lehtonen & Huttunen 1973 s125, Haila mfl 1974 s120, Virtanen mfl 1976 s93, s103f,
Vehviläinen 1979 s162
33 Lehtonen & Huttunen 1973 s174, Haila mfl 1974 s120, Virtanen mfl 1976 s103f, 108,
Castrén & Riikonen 1978a s206ff
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Gerner i Graninger & Tägil 1975b s78: Sovjetunionens invånare förvandlades med
hjälp av ideologi och svåra lidanden från vidskepliga tsarundersåtar till självmedvetna
sovjetmedborgare.
Husén mfl 1973 s138: Sovjetmedborgaren i allmänhet är rundare än medelålders i
Sverige. s142:Ungdomarna är som ungdomar i väst, de är uttråkade av 1:a majparaden
och ser hellre på TV eller lyssnar på ”Voice of America”. De kan få för mycket av
mormors prat om revolutionen, och de har ingen egen erfarenhet av Stora fosterländska
kriget. De kräver otåligt mer bekvämlighet och resor till väst. Det kan bli allt svårare för
kommunistpartiet att få sovjetmänniskorna att offra sina privata drömmar för att
gemensamt arbeta för det stora fosterlandets framtid. Kanske Sovjet är på väg att bli
mer som Västeuropa och USA. s152: Man känner bara till hur folk lever i de större
städerna och i de rikaste jordbruksbygderna, medan livet i 1000-tals sovjetiska småorter
är okänt.
Virtanen mfl 1976 s96-100: Natasha är en fjärdeklassist från Leningrad. Efter skolan
Varmöter Natasha sin mamma fabriksarbeterskan i en vacker underjordisk tunnelbanestation
dagen
Finland av marmor. Fotoceller ser till att ingen hamnar i kläm i dörrarna. Det är roligt att gå på
huvudgatan Nevskij, tycker Natasha. Med mamma handlar hon kläder, skor och mat
innan de åker hem med den trygga och snabba tunnelbanan för att laga en läcker fyrarätters middag. Efter middagen går de sedan på balett, som är det bästa Natasha vet. Natashas
liv är tryggt, samhället tar hand om henne och staten äger fabriken där mamma och pappa
jobbar. Förr bodde de fattiga i stockstugor, på vindar och i källare, men sedan kom revolutionen och arbetarna tog makten. Man renoverar nu de gamla husen på insidan så att de
förblir vackra, gammalt och nytt bildar en helhet.34
Utbildnings- Aarrestad 1976 s32: Sovjet satsat mycket på utbildning. 80 miljoner
Bildväsendet
sovjetmedborgare sitter på skolbänken. 4 miljoner studerar vid högskolor
ning
i och universitet, och hälften av dem är kvinnor. Utanför Novosibirsk
Norge beskrivs
positiva
ligger vetenskapsstaden Akademgorod, där 3000 av landets främsta forskare arbetar. Deras insats är av betydelse för utnyttjandet av Sibiriens
ordalag.35
naturresurser. (Bildtext, matematiklektion vid Pedagogiska institutionen
i Alma Ata) Bilden tyder på att man i Sovjet inte godtar påståendet att
kvinnor inte har anlag för matematik.
Bildning Utbildningsväsendet är Husén mfl 1973 s138: 35-40 elever per klass är vanligt i
Sverige
ambitiöst, men där råder den sovjetiska skolan. Ingen religionskunskap finns på
schemat. Betygsjakten är hård i den sovjetiska skolan, då
hård konkurrens.36
högsta betyg krävs för tekniska skolor och universitet.

Vardagen
Sverige

34 Virtanen mfl 1976 s96-100
35 Skogstad 1972 s71, Aarrestad 1976 s32, Jenshus1972 s111f
36 Husén mfl 1973 s138, Nordström mfl 1975 s100, 104, Rydstedt mfl 1973 s130 (Inget om

konkurrens).
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Bildning
Finland

Kulturen står
högt i Sovjet.37
Satsningarna på
utbildning,
teknik
och
vetenskap
nämns i så gott
som alla läroböcker. 38

Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s57: Bedrifter på kulturens
områden har gett Sovjetunionen mycket ära.
Vehviläinen 1977 s162: Den härskande konstinriktningen är den
sociala realismen, som noga försöker skildra verkligheten och ofta
väljer motiv från revolutionen och socialismens framsteg. Det är
vetenskapsmännens och konstnärernas plikt att delta i byggandet
av socialismen.
Haila mfl 1974 s99: I kolchosens kulturhus har alla möjlighet att
ägna sig åt bildningsarbete, som i Sovjetunionen kopplas nära
samman med politiskt upplysningsarbetet. Moskvabornas favoritutflyktsplats är ”Utställningsplatsen för Sovjetunionens nationalekonomiska framsteg”, som visar upp landets ekonomiska,
kulturella och vetenskapliga framsteg och bedrifter. Bredvid parken
ligger Rymdens erövrares monument.

Folket och samhälle i USA i läroböcker från 1970-talet
Indianerna
Norge

De norska läroböckerna
ägnar på 1970-talet,
liksom under föregående
årtionde, stort utrymme
åt indianerna. I de
läroböcker där de nämns
redogörs alltid för hur de
trängts tillbaka av de vita
så att de nu bara utgör
en mycket liten del av
USA:s befolkning. Aarrestad samt Coldevin
och Coldevin beskriver
indiansamhällena som
föredömen i jämställdhet. Aarrestad kontrasterar detta mot invandrarnas
patriarkala
samhälle.39

Aarrestad 1976 s54: Indianerna blev dels utrotade, dels
fördrivna och samlade i reservat. Omkring 1880 blev de
vita medvetna om att de begått en stor orätt, och man
försökte istället integrera och amerikanisera indianerna på
samma sätt som skett med invandrarna. Men indianerna
ville inte ta del av den vita mannens kultur och bli ”vita
rödskinn”. Medan negrerna krävde fulla medborgerliga
rättigheter och inte fick dem, fick indianerna fulla rättigheter men önskade dem inte. 1970 tog myndigheterna
konsekvenserna och började värna om indianernas kultur
och särart. I flera indianstammar, särskilt hos irokeserna, så
hade kvinnan stor politisk makt. Varje ätt hade en kvinnlig
och en manlig hövding. Bland de vita nybyggarna var
könsrollerna annorlunda. Mannen skulle skjuta indianer
och lägga nytt land under plogen, medan frun lagade mat,
skötte barnen och uppfostrade sönerna till starka och modiga män. Denna mansroll kom att prägla industrialiseringen, då gåpåiga och hänsynslösa män som J. D.
Rockefeller, Andrew Carnegie och J. P. Morgan tog makten över real- och finanskapital. I vår tid är könen formellt
jämställda men samhället är kraftigt mansdominerat.

37 Vehviläinen 1979 s162, Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s57, Haila mfl 1974 s99
38 Lehtonen & Huttunen 1973 s140, Virtanen & Leino mfl 1976 s97, Castrén & Riikonen

1978b s70, Vehviläinen 1979 s162, Haila mfl 1974 s99
39 Jenshus 1974 s94, Aarrestad 1976 s54, Figved, Fossum & Aarrestad 1974 s93, Coldevin &
Coldevin 1976 s53, 166, Myhrvold 1975 s113
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Indianerna lever idag Eklund mfl 1970 s104f: Indianerna var fiskare och jordunder svåra förhållanden brukare, men alla drevs ut på prärien där de försörjde sig
och utgör endast någon på att jaga buffel. De blev allt hårdare trängda och fördes
procent av USA:s befolk- till reservat, där många dog av sjukdom och hunger.
ning. Orsaken är den s106: Dalkullan Anna från Ornäs lärde sig indianernas
behandling som de vita språk och var barnmorska åt indianer och vita. Anna
invandrarna utsatte dem förhindrade ett indianuppror genom att hon var bekant
för. Enligt Eklund kom med hövdingen, och hon lärde indianbarnen läsa och
dock oftast svenskar och skriva på engelska. En del lärde sig till och med lite
svenska.
indianer bra överens.40
Med undantag av Lehtonen & Huttunen 1973s 90ff: Alla smutsiga medel
Kosonen med flera verkade vara tillåtna, när det gällde att driva bort indianerna.
skildras indiankrigen Det berättas sällan om kavalleriets anfall på fredliga och
ur förlorarnas syn- försvarslösa indianer.
vinkel.41 Böckerna tar Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s81: Med revolver, gevär
också upp indianernas och hästar besegrade amerikanerna indianerna, skaffade sig
svåra sociala situation sitt uppehälle och försvarade sin rätt.
och deras kamp för att Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s108f: Överallt är
indianerna fattigast av de fattiga. Orsaken är dålig utbildning
bevara sin kultur.42
och arbetslöshet. På senare tid har deras nationalkänsla börjat
väckas.
USA är ett land präglat Jenshus 1974 s94: Folket i USA är en blandning av prakav invandrare från tiskt taget alla folk i världen.
många länder.43 Den Aarrestad 1976 s56: De nordeuropeiska invandrarna har
sociala tryggheten har präglat amerikansk kultur.
släpat efter jämfört med Coldevin 1970 s180f: Det samlades stora rikedomar med
utvecklingen på andra hårt arbete och duglighet. Men när det gällde skolor och
sociala åtgärder för de sämst ställda så låg USA i början av
områden.44
seklet ännu långt efter många länder i Europa.
USA är ett invandrarland, där Nordström mfl 1975 s72: Karl Oskar och Krismänniskor från hela världen blivit tina från Ljuder i Småland är de mest kända
medborgare i världens rikaste immigranterna.
land, enligt Rydstedt med flera Eklund mfl 1970 s106ff: Uppsalastudenten
och de läroböcker där Husén och Gustaf Unonius levde trots sin ovana med jordHildingsson varit medarbetare.45 I bruk som torpare i Wisconsin. Han var ändå
flera böcker lyfts de svenska in- nöjd, eftersom det i det nya landet rådde jämlikhet och man värdesatte hårt arbete.
vandrarna speciellt fram.46

40Ander, Rodhe & Bergel 1973 s52, Häger & Rystad 1975 s49, Bergström 1975 s57, 71,
Johnsson & Olsson 1974 s250f, Nordström mfl 1975 s65, Eklund mfl 1970 s105f, Kahnberg,
Lindeberg & Andersson 1975 s13
41 Lehtonen & Huttunen 1973 s90ff, Castrén & Riikkonen 1978a s117f, Haila, Lapalainen &
Laulajainen 1974 s90, 108, Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s86
42 Lehtonen & Huttunen 1973 s91, Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s108f, Kosonen,
Paarlahti & Kukko 1979 s86
43 Jenshus 1974 s94, Nilsen 1974 s20, Aarrestad 1976 s56, Coldevin 1970 s180f, Myhrvold
1975 s111f
44 Nilsen 1974 s12, Skogstad 1972 s96, Coldevin1970 s180f
45 Husén mfl 1973 s118, Eklund mfl 1970 s104f, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970
s166f, Husén mfl 1973 s116f, Rydstedt mfl 1974 s119
46 Thorstensson & Hildingsson 1970 s166f, Johnsson & Olsson 1974 s250f, Nordström mfl
1975 s72, Eklund mfl 1970 s106ff, Rydstedt mfl 1974 s118
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Att så många euro- Haila, Lappalainen och Laulajainen 1974 s88: I New York
peiska
invandrare finns fler italienare än i Rom, fler irländare än i Dublin och
sökte sig till USA fler negrer än i någon stad i Afrika. Grupperna har egna
berodde på att de stadsdelar, som Finntown i Brooklyn. New York har fungelockades
av
till- rat som en smältdegel, och man kan nu tala om amerikaner
gången på jord, av eller jenkare. De älskar sitt land och anser det vara störst och
guldet, friheten och bäst i världen. s90: Amerika behövde arbetskraft och lockade
jämlikheten, av ar- nybyggare. Andra lockades av guldfynd eller var förföljda i
betstillfällen och all- sina hemländer, Amerika var frihetens och jämlikhetens
mänt välstånd samt av land. s126: Angloamerikas klimat passar för den vita rasen.
ett klimat lämpligt för s126: Det är inte börd utan arbetsamhet, företagsamhet och
praktisk färdighet som är vägen till framgång i USA. Landet
vita.47
New York är en brukar kallas för världens ledande demokrati, men det finns
smältdegel, i vilken ändå stora samhällsproblem.
invandrare från alla Lehtonen & Huttunen 1973 s93: De flesta utvandrarna fick
världens hörn stöpts det inte bättre i USA än hemma. Våldet var en väsentlig del
till yankees.48 Den av USA:s utvidgning, och den våldsförhärligande traditionen
amerikanska
vålds- märks än idag. Vardagshjälten är slugare, starkare och häntraditionen sägs i två synslösare än andra.
böcker gå tillbaks till Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s145: Demokrati nämns
ofta i samband med Angloamerika. Demokrati är när alla får
nybyggartiden.49.
USA
förknippas uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem Frihetsgudinnan
emellertid också med passar fortfarande som symbol för Angloamerika.
demokrati.50
Fyra läro- Ander mfl 1973 s48: Självständighetsförklaringens rättigheter tycks
böcker
inte gälla Vietnams eller hela USA:s befolkning. Männen som skrev
ifrågasätter dokumentet försvarade utöver sina höga ideal också sina affärsintressen,
starkt om så rättigheterna kom inte att gälla indianer och slavar. ”Därför bar
USA lever drömmen om ’the American way of life’ redan från första början inom
upp till sina sig ett svek som emellertid först i vår tid kan sägas ha blivit fullt upideal
om penbart…”. s52: Det är tveksamt om friheten vid ”the Frontier” verkfrihet och ligen bidragit till att skapa en ny demokratisk människotyp, snarare
lika möjlig- härstammar demokratin från den västerländska civilisationen. s59: Den
heter
för amerikanska friheten är en frihet för den starkare, och samhället präglas
av social darwinism. s62f: Fallet McCarthy visar att det finns en stark
alla.51
ström av konservatism, antikommunism och antiliberal amerikanism,
som kan komma fascismen nära.

47 Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s90 (arbetstillfällen, guld, frihet o jämlikhet), s126

(klimat, frihet o jämlikhet), Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s81 (guld, jord, arbetstillfällen,
allmänt välstånd)
48 Lilja mfl 1977 s109, Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s88
49 Lehtonen & Huttunen 1973 s93, Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s81
50 Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s126, Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s145
51 Husén mfl 1973 s116f, Häger 1979 s149, Ander mfl 1973 s48, 51, 59, 62, Bergström mfl
1975 s57
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Trots
ansträngningar
till förbättring
är de svarta
fortfarande en
diskriminerad
grupp.52

Jenshus 1974 s94: De vita har inte velat betrakta de svarta som fullvärdiga medborgare. De måste ta de sämsta bostäderna och det sämst
avlönade arbetet. New Yorks slumstråk uppvisar all mänsklig fattigdom och elände, i Harlem lever 400 000 människor i den uslaste
fattigdom.
Coldevin 1970 s382: Många människor i Syd kan inte försona sig
med att svarta och vita skall vara jämlika. Martin Luther King var de
svartas ledare många år, och han fick fredspris eftersom han inte ville
använda våld. Efter att han mördats hårdnade kampen. John F Kennedy, en ädel människa och en av de stora presidenterna i USA,
arbetade hårt mot rasskillnaderna. Han mötte samma öde som Lincoln, vilket var en förlust för hela världen.
De svarta är politiskt, eko- Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s202ff: Martin Lutnomiskt och socialt dis- her King kämpade med icke våldsmetoder, och verkade
kriminerade.53
Martin vinna stora framgångar under 1960-talets första hälft.
Luther King kämpade för Segregationen förklarades olaglig 1964, men trots detta
medborgerliga rättigheter upplevde många svarta sin situation oförändrad. Under
genom passivt motstånd, andra hälften av 1960-talet förespråkade många mer
men många svarta vill hellre radikala program, och de Svarta Pantrarna fick större
betydelse.
sätta hårt mot hårt.54
De svartas rättskamp ges Lehtonen & Huttunen 1973 s96: Efter inbördeskriget
stort plats, och den sägs var negrerna fria, men de ägde ingenting. Rasförtrycket
bli allt radikalare. Fram- är inte lika hårt i nord som i syd, men man kan inte tala
steg nämns, men man om jämlikhet. Konkurrens om arbete har lett till en
framhåller samtidigt att negativ inställning till de svarta. Våldsamma oroligheter
har förekommit ännu på sista tiden.
orättvisor kvarstår.55

52 Jenshus 1974 s94, Coldevin 1970 s382, Hilmo & Øverås 1971 s147, 1967 s146, Aarrestad

1976 s56, Moen 1974 s172, Holden 1975b s125f, Myhrvold 1975 s118
53Häger & Rystad 1975 s52, Bergström 1975 s60ff, 72, Nordström mfl 1975 s74ff, Brolin,
Dannert & Holmberg 1979 s257ff, Göran Rystad i Graninger & Tägil 1975b s147ff, Ander,
Rodhe & Bjällerstedt 1972 s202ff, Ander, Rodhe & Bergel 1973 s64f Eklund mfl 1970 s108,
Husén mfl 1973 s116f, Rydstedt mfl 1974 s105ff, 118f
54 Bergtröm 1975 s61f, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s202ff, Ander, Rodhe & Bergel mfl
1973 s 64f, Eklund mfl 1970 s108, Husén mfl 1973 s116f
55 Lehtonen & Huttunen 1973 s96, Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s60, Haila, Lappalainen
& Laulajainen 1974 s100f, Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s82, 100, Vuoristo & Lehtiö 1973
s126
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Sovjets ekonomi i läroböcker från 1970-talet
Industriproduktio- Skogstad 1972 s69: Under den första planen fördubblades
nen ökade starkt BNP. Man offrade liv och hälsa för att barnen skulle kunna få
under de första en bättre framtid. Förbrukningsvaror fick vänta till andra eller
femårsplanerna.
tredje femårsplanen. Även om inte alla mål uppnåddes måste
Förbrukningsvaror man konstatera att en industriell bas byggdes upp under melvar det däremot lankrigsåren, något som västländerna använde århundraden
knappt om.56 An- till. Man hade inte råd med fackföreningar och lagstadgad
alfabetismen
och arbetstid. Man genomförde en tvångskollektivisering för att
den låga utbild- mångdubbla jordbruksproduktionen och frigöra arbetskraft för
ningsnivån var stora industrin Böndernas motstånd ledde emellertid till att man
problem, som man tvingades ta ett steg tillbaka, bönderna tilläts ha egna små
lade ner mycket jordlotter och hålla några husdjur. Kollektiviseringen blev i
energi på att be- första omgången ett fiasko. Tusentals bönder sköts, 100 000kämpa.57 Kollekti- tals skickades till arbetsläger, och när bönderna slaktade sin
viseringen
mötte boskap och åt upp utsädet ledde detta till en svältkatastrof. Det
starkt
motstånd, var en stark broms att de flesta fortfarande var analfabeter, och
och trots brutalite- man satsade mycket på att bygga ut skolan.
ten i genomförandet Moen 1974 s96f: Miljoner bönder miste livet i öppen strid
tvingades man till eller i massavrättningar, och miljoner sändes till slavläger. På
vissa eftergifter åt grund av oron ökade trots mekaniseringen inte produktionen
på landsbygden.
bönderna. 58
De första De första femårsplanerna Häger 1979 s141: Intrycket av sjudande aktivitet i Sovjet
ökade trots svårigheter under 1930-talet stod i stark kontrast till förlamningen i
femårsplanerna industriproduktionen
väst. s147: Miljontals deporterades till slavarbetsläger.
Sverige
rejält.59 Kollektiviseringen Hungersnöd utbröt, varefter Stalin fick slå av på kollekbeskrivs som mycket bru- tiviseringstakten. Den överdrivna industrialiseringstakten
tal. Bergström, Ander med ledde till många bakslag, varefter den andra femårsplaflera samt Häger talar om nen blev mer realistisk.
miljoner offer. Alla skriver Bergström 1975 s88: Folket fick avstå från mycket när
att bönderna förstörde sin allting satsades på den tunga industrin, men resultaten
säd eller slaktade sin var imponerande.
Ander mfl 1973 s40: Kollektiviseringen kostade miljoner
boskap i protest.60
människor livet och tillfogade det sovjetiska näringslivet
svåra skador.
De första
femårsplanerna
Norge

56 Coldevin 1970 s306ff, Skogstad 1972 s69, Moen 1974 s97f, Holden 1975a 23f
57 Coldevin 1970 s306ff, Skogstad 1972 s69
58 Coldevin 1970 s306ff, Skogstad 1972 s69, Moen 1974 s96f, Holden 1975a s24f
59 Thorstensson, Hildingsson, Husén 1970 s218f Häger 1979 s141, 147, Bergström 1975 s88,
Ander, Rodhe & Bergell mfl 1972 s39f, Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s84f
60 Bergström 1975 s88, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s169, Ander mfl 1973 s40, Oldberg i
Graninger & Tägil 1975a s346f
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Tre läroböcker nämner
konflikter i samband med
kollektiviseringen.61 Övriga undersökta läroböcker nämner inga konflikter i samband med
kollektiviseringen, utan
menar att kolchoserna
gratis fått sin jord av staten.62 Endast Vierros,
Paasivirta och Riikonen
beskriver baksidorna med
den snabba industrialiseringen. Övriga är enbart
positiva.63

Castrén & Riikonen 1978a s194: Bönder uppmuntrades att ansluta sig till kolchoser. Motstånd, till och med
sabotage förekom, och kulakerna uppviglade bönderna
att slakta sin boskap.
Vehviläinen 1979 s160: Den första femårsplanen uppfylldes innan utsatt tid. Under den andra planen försökte
man också satsa på att höja massornas levnadsstandard.
Industriproduktionen fyrdubblades på 10 år, snabbare
tillväxt än någonsin i USA. s161: Kulakerna stängdes ute
från kollektivjordbruken, deras egendom beslagtogs och
endel sändes till avlägsna trakter som norra Ryssland och
Sibirien.
Lehtonen & Huttunen 1973 s141: Efter revolutionen
skedde en kollektivisering av jordbruket på frivillig
grund. Jorden har gratis upplåtits till kolchoserna av
staten, som äger all jord i Sovjet. (Stalin nämns inte alls i
samband med femårsplanerna, man kan få uppfattningen att de var Lenins verk).
Aarrestad 1976 s26f: Sovjetunionen har mycket odlad jord, och största delen av
åkerjorden ligger i det bördiga svartjordsområdet. Avkastningen är emellertid så låg,
att man flera gånger behövt importera spannmål från Nordamerika. Sovchoser och
kolchoser är tydligen inte speciellt effektiva organisationsformer. Effektiviteten är
större på böndernas egna små jordlotter där de får sköta sig själva. Dessutom är
jordbruksvetenskapen eftersatt, då Stalin stödde en vetenskapsman som var helt på
villospår och förföljde dennes kritiker.
Holden 1975b s120: Stora investeringar i jordbruket gick till nyodling på stäppen,
där vind och torka ledde till erosion. Man tvingades importera säd från USA.
Jordbruket
beskrivs Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246f: Sovjet tvingas
som misslyckat och ibland importera vete från Nordamerika. Jordbruket har
fullt av problem. Av aldrig nått samma produktion per invånare som före 1914.
Oldbergs beskrivning Tilltron till det kommunistiska systemets förmåga till snabb
verkar det emellertid produktionsökning sjönk när det under 1960-talet stod klart
som om jordbruket att varken det sovjetiska eller det kinesiska jordbruket kunde
gått framåt efter kol- uppfylla prognoserna. Kommuniststaterna utom Kina erlektiviseringen, då han känner själva att kollektivjordbruk inte är lika produktiva
i
motsats
till som privatägda.
exempelvis
Brolin, Oldberg i Graninger och Tägil 1975b s84f: SpannmålsproDannert och Holm- duktionen överträffade redan i slutet av 1930-talet förkrigsberg inte tar med folk- nivån.
ökningen i beräk- Nordström mfl 1975 s95: Enligt ”experter i väst” så intresserar
ningen. Rydstedt mfl sig bönderna inte för den gemensamma jorden utan arbetar
har ingen kritik av istället på sina små privata jordlotter. Hälften av allt kött, smör,
mjölk och ägg kommer från de privata lotterna. Den främsta
jordbruket.64
anledningen till den dåliga avkastningen är att industrins behov
prioriterats framför jordbrukets.

61 Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s246, 1975 s244 (1968 s246), Castrén & Riikonen
1978a s194, Vehviläinen 1979 s161
62 Lehtonen & Huttunen 1973 s141, Vehviläinen 1979 s159, Virtanen & Leino mfl 1976 s108,
Haila mfl 1974 s113f
63 Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s246, 1975 s244 (Samma som 1968 s246), Castrén &
Riikonen 1978a s194, Lehtonen & Huttunen 1973 s139f, Vehviläinen 1979 s160
64 Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s221, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246f,
Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s84f, Liljequist & Björkryd 1978 s202, Brolin, Dannert &
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Jordbruket
Finland

Jordbruket har haft
problem. Enligt Virtanen och Leino mfl
samt Castrén och
Riikonen beror detta
på vädret. Haila mfl
vänder de små skördarna till något positivt, de kallar dem för
”outnyttjade resurser”
och redogör för de
många fördelar som
kollektivjordbruk har
jämfört med privatägda.65

Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s56: Jordbruket är fortfarande en flaskhals i Sovjets ekonomi, och trots reformförsök tvingas man ibland importera livsmedel.
Haila mfl 1974 s114f: Sovjets jordbruk har outnyttjade resurser, skördarna är ännu inte så stora som de kan vara, och ändå
är Sovjet redan ett av världens ledande jordbruksländer. Sovjets
jordbruk har många fördelar jämfört med västs privatägda.
Statligt ägande möjliggör stora lantbruk med mycket effektiv
användning av maskiner och arbetskraft. Man kan ta bort
onödiga vägar, gränser och byggnader, så att skadedjurens
gömställen försvinner samtidigt som landskapet blir klarare
och vackrare. Dessutom blir det närmare till dagis och annan
service.
Virtanen mfl 1976 s144f: Det nyckfulla vädret gör att man
trots ett välplanerat jordbruk vissa år exporterar och andra
importer livsmedel.
Aarrestad 1976 s33f: Klimatet och avstånden försvårar kommunikationerna, och
Transjärnvägsnätet klarar av utmaningen bäst. Flygresor är billiga i Sovjet, och Sovjetporter
medborgarna flyger mycket, då det ofta inte finns andra sätt att ta sig fram. Vägnätet
Norge
är inte bra, det finns mest grusvägar och några små slitna asfaltvägar i den europeiska
delen. Det finns få personbilar, men däremot finns många bussar och lastbilar.
Transport Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s213f: (Identiskt med Aarrestad 1976
Sverige
s33f, som bygger på den svenska förlagan).
Rydstedt mfl 1973 s129: Järnvägarna betyder mycket, det är glesare med landsvägar.
Dessutom finns det få bilar jämfört med i Sverige.
Kommuni- Haila mfl 1974 s99: Det socialistiska systemet favoriserar kollektivTranskationerna i trafik. Järnvägen anses vara det viktigaste transportmedlet. En kraftig
porter
Sovjet
ökning av antalet personbilar planeras. Moskvas tunnelbana är palatsFinland
skildras
lik, i motsats till sina karga västerländska motsvarigheter. (Bildtext)
Riksvägarna är stora och breda.
positivt.66
Industrin Holden 1975b s118f: Kvantiteten och inte kvaliteten var avgörande. LampprodukNorge
tionen mättes i watt, så man fick många fyrlampor men få vanliga. Khrustjev decentraliserade administrationen och tog ett steg mot marknadsekonomi.
Industrin Sovjet har hittills främst Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s197: Sovjet
Sverige
satsat på tung indu- satsar på att utveckla den tunga industrin. På senare tid har
stri.67 Man tillverkar man emellertid satsat mer på konsumtionsindustri och på
emellertid allt möjligt, kemisk-, elektrisk-, atom-, och rymdindustri, ”de industrier
inklusive mycket avan- som hör framtiden till”, och på dessa industrigrenar satsas en
cerade
produkter.68 stor del av den imponerande forskningen.
Sovjet har som uttalad Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246f: I väst skrattade
målsättning att hinna man åt målsättningen att hinna ikapp USA, tills Sovjet viikapp USA:s industri- sade sig leda rymdkapplöpningen.
produktion. Det har Bergström 1975 s91: Sovjet har ännu inte gått om USA i
emellertid inte ännu industriproduktion och levnadsstandard, trots att målsättningen varit att göra detta redan 1970.
skett.69

Holmberg 1979 s246f, Nordström mfl 1975 s95, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970
s220, Husén mfl 1973 s142, Ander, Rodhe & Bergell 1973 s44, Rydstedt mfl 1973 s129
65 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s56, Haila mfl 1974 114f, Virtanen mfl 1976 s144f,
Castrén & Riikonen 1978b s68
66 Haila mfl 1974 s99, 119, Virtanen & Leino mfl 1976 s114, 128, 146
67 Nordström mfl 1975 s100f, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s197
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Miljöproblem
Norge
Miljöproblem
Sverige

Miljöproblem
Finland
Standard
Norge
Levnadsstandard
Sverige

Levnadsstandard
Finland

Vissa
läroböcker Aarrestad 1976 s28f: (Bildtext) Bajkalsjön är så förorenad att
nämner miljöpro- många fruktar att den är förstörd. (Bildtext, Bild på jättelik
maskin från dagbrottet i Karaganda som bryter 3000 ton kol i
blemen i Sovjet.70
timmen) Den efterlämnar ett härjat landskap.
Miljöproblem
nämns, Nordström mfl 1975 s94: Nyodling kan leda till erosion,
men inte lika utförligt men denna motverkas genom konstbevattning, häckar,
som hos Aarrestad, som buskar och skogsremsor.
gjort en norsk upplaga av Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s227: Det är
ett svårt problem att Kaspiska havet sjunker varje år.
Thorstensson mfl.71
Virtanen mfl 1976 s133: Kaspiska havet sjunker då Volgas vatten används till annat.
Men i Sovjetunionen är alla naturtillgångar hela folkets egendom, där miljöförstöring
fått början vidtar man genast åtgärder för att skydda naturen.
Moen 1974 s176: Vid mitten av 1950-talet började man satsa mer på förbrukningsvaror, och produktionen steg snabbare än i USA.
Många konsumtionsvaror är Nordström mfl 1975 s100: Arbetarna är skyldiga att
det knappt om, men Berg- arbeta övertid utan ersättning för att uppfylla planström, Brolin med flera samt målen, och strejker är olagliga. s102f: Skillnaderna i
Nordström med flera menar levnadsstandard är mindre än hos oss, då man inte
att man försöker förbättra kan bedriva privat affärsverksamhet i Sovjet. Bansituationen.72 Enligt Nord- kerna ger låg ränta på sparpengar och ingen gör
ström med flera är skillnaderna vinster på fastighetsaffärer. Löneskillnaderna är dock
i levnadsstandard mindre än stora. Böcker, teaterbiljetter och grammofonskivor är
hos oss, men liksom flera andra billigare i Sovjet än hos oss medan kläder och bilar är
konstaterar
de
att dyra, snart skall dock billiga ryska småbilar finnas att
löneskillnaderna är stora. 73 köpa.
Rydstedt mfl är mest positiva. Rydstedt mfl 1973 s130: Folket har fått det mycket
bättre, de sociala förmånerna påminner om Sverige.
Castrén & Riikonen 1978 s70: (Stycken från geografiläroboken Maailma ja
Folkets
me). Realinkomsterna stiger, prisnivån är stadig eller sjunkande, och hyrorna
levnadsstandard har inte höjts sedan 1928. Lönerna är låga, men den fria samhällsservicen
är
inte höjer den reella lönenivån. (Kommentar) Styckena visar på stabil ekonomisk
hög men utveckling, ohämmad av inflation och arbetslöshet.
på uppåt- Vuoristo & Lehtiö 1973 s127: Levnadsstandarden är ännu inte lika hög
gående.
som i Väst.

68 Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s223. Johnsson & Olsson 1974 s189, Rydstedt
1973 s129
69 Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s219, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246f,
Bergström 1975 s91
70 Jenshus 1974 s41ff, Aarrestad 1976 s28f
71 Nordström mfl 1975 s94, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s227, Aarrestad 1976 s28f
72 Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246f, Bergström 1975 s90f, Thorstensson, Hildingsson
& Husén 1970 s219, Husén & Hildingsson mfl s142, Nordström mfl 1975 s100, 102ff, Olsson
& Johnsson 1974 s189
73 Husén mfl 1973 s142, Nordström mfl 1975 s100, 102ff, Olsson & Johnsson 1974 s189
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Kvinnor i I fyra böcker kon- Johnsson & Olsson 1974 s189f: Världens enda kvinnliga astronaut
stateras att kvinnor är från Ryssland, och kolchosföreståndare är ofta kvinnor.
arbetsarbetar också i Husén mfl 1973 s142: Cheferna är oftast manliga, även om det i
livet
yrken som hos oss Sovjet finns fler kvinnliga chefer än hos oss.
Sverige
betraktas
som Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s84f: Kvinnorna drivits ut i
lika håra jobb som männen.
manliga.74
Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s197: För att utnyttja Sibiriens
Framtids- Med
hjälp av naturresurser lockar man folk med höga löner, också tvångsförflyttningar har
landet
teknik
förekommit. s216f: (Överkurs) Planerna på en fördämning av Ob och Jenisej
Sibirien
och en- skulle kräva 15-18 miljoner arbetare och skapa en sjö av Kaspiska havets
Sverige
tusiasm
storlek. s228: (Text, ”Studentskans brev”. En studentska berättar om hur hon
håller
och andra medlemmar i ungdomsorganisationen Komsomol under somSibirien
marlovet bygger upp en stad i Sibirien.)
på
att Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s12: (Rubrik) ”Människan – jordens
omforomformare” Man kan se med tillförsikt på hotet om svält och övermas så att befolkning, eftersom forskning visar att det finns enorma naturresurser i
dess gi- jordens orörda områden. ”Forskningsresultaten ger basmaterial till vegantiska
tenskapligt underbyggda program för folkhushållningen”. Eftersom det
reurser
främst är unga som arbetar fram dessa landvinningar, så är Sibiriens
skall
”idrotts- och hälsostäder” välutrustade med idrottsskolor, träningsläger,
kunna tas idrottshallar, ungdomsgårdar och fritidshus. Sociologiska undersökningar
tillvara.75 visar på 50 % större intresse för dessa anläggningar än i andra städer.
Ökad planering i Adler-Karlsson i Graninger & Tägil 1975 s346f: Identisk proPlanekonomi väst och ökad duktionsteknik tvingar fram institutioner som måste likna varmarknadsstyrandra om man vill uppnå effektivitet och tillväxt. Inget av systesom
ning i öst gör att men har fungerat bra i sin renodlade form. Inget av systemen är
system
de
ekonomiska överlägsna ur tillväxtsynpunkt, men en viktig skillnad är att alla
Sverige
systemen på sikt har arbete i socialistiska länder som Cuba och Kina. De flesta
andra länder i tredje världen lider av svält och nöd.
konvergerar.76
Ingen
nämner Lehtonen & Huttunen 1976 s108: Det finns ingen ren kapitaPlanekonomi några nackdelar lism eller socialism, enligt lärobok i samhällskunskap för nian, i
med
socialism, alla länder finns en blandning. I kapitalismen, saknas helhetssom
och Lehtonen och planering och i praktiken också konkurrens. (Inga problem
system
Huttunen hittar nämns med socialismen). s162: Det finns många fördelar med
Finland
många fördelar. att handla med de socialistiska länderna, som långsiktighet, hanKapitalismen för delsbalans och avsaknad av konjunkturväxlingar. Den östliga
enligt dem där- handelorganisationen SEV är inget strikt överstatligt organ som
emot med sig EEC, där besluten är bindande fastän medlemsländerna inte varit
med på dem.
nackdelar.77
Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s252: De socialistiska och
kapitalistiska systemen håller på att närma sig varandra. (Samma
som 1968).

74Johnsson & Olsson 1974 s189f, Nordström mfl 1975 s103, Husén mfl 1973 s142, Oldberg i
Graninger & Tägil 1975b s84f
75 Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s197, 216f, 228, Olsson & Johnsson 1974 s190f,
Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s12, Nordström mfl 1975 s90
76Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s243, Ander, Rodhe & Bergell mfl 1973 s44, Gunnar
Adler-Karlsson i Graninger & Tägil 1975b s346f
77 Lehtonen & Huttunen 1976 s108, 162, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s252, 1975 s250
(1968 s252)
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USA:s ekonomi i läroböcker från 1970-talet
Fortfarande på 1970-talet Aarrestad 1976 s52f: USA:s ställning kommer inte sig
skildrar norska geografiläro- av att landet har speciellt rika naturresurser, utan på att
böcker USA som världens dessa är bättre utnyttjade än på andra håll. USA är
ledande när det gäller teknisk know-how.
ledande ekonomi.78
Störst
USA är världens le- Nordström mfl 1975 s80: USA är världens största industriland
Sverige dande ekonomi.79
och ligger fortfarande långt före Sovjet.
Störst
USA:s ekonomi är enorm, Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s112f: USA proFinland effektiv och modern.80 ducerar 2/3 av världens papper. s127: USA är ledare i fråga
Också landets kommuni- om många varor.
Kosonen, Paarlahti & Kukko 1983 s141: Manhattan är
kationer beröms.81
kopplat till ett världsomspännande informationsnätverk.
Arbets- Arbetslösheten har Nilsen 1974 s89: Den tidigt inledda satsningen på maskiner och
varit ett återkom- löpande band ledde periodvis till stor arbetslöshet.
lösmande problem i Aarrestad 1976 s60: Fackföreningsledare hävdar att multinatioheten
nella företag, en helt ny företeelse, på 10 år har flyttat bort 500
Norge USA:s historia.
000 arbetsplatser från USA.
Sociala Den amerikanska individual- Ander, Rodhe & Bergell 1973 s62: Amerika har defiismen är lyckligtvis på till- nitivt lämnat sin traditionella vildvuxna individualism,
förbakagång, till förmån för mer istället har man ett modernt kapitalistiskt välbättkollektiva lösningar i kampen färdssamhälle. Man har försökt bygga in vissa garantier
ringar
Sverige mot fattigdomen. Förbätt- till skydd mot ekonomiska kriser. När man på senare
ringarna är emellertid inte tid nått det postindustriella skedet har krisfenomen
åter uppstått, framstegstakten har minskat och arbetstillräckliga.82
lösheten ökat.
Jakten Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s144: Angloamerikas ekonomiska kraft kommer
på rike- främst av företagsamhet och hårt arbete, springpojkar kan fortfarande bli miljonärer.
Haila, Lappalainen & Laulajainen mfl 1974 s102: Rika amerikaner har lyxvillor i Flodom
Finland rida, som de vanliga amerikanerna drömmer om i sin hårda levnadsstandardstävling.
Lilja mfl 1977 s141: Amerikanerna har större konsumtion än andra, men uppfattningen om levnadsstandarden kan förändras om man också jämför sociala faktorer.
Coldevin ger en posi- Coldevin 1970 s179:John D. Rockefellers pengar har blivit till
Ekotiv skildring av Rock- nytta för hela mänskligheten, gett levebröd åt tusental och
nomi
efeller, men ser nack- finansierat forskning i hela världen, bland annat i Norge.
och
politik delar med trusternas Några truster blev så mäktiga att de försökte tvinga in hela
Norge stora makt. Aarrestad samhället under sin vilja.
och Holden nämner Aarrestad 1976 s60: USA skickar stora mängder vapen och
stödet till diktatur- ekonomisk hjälp till u-länderna. Man stöttar också reaktionära
diktaturer, bland annat för att skydda sina ekonomiska
regimer.83
intressen.
Störst
Norge

78 Aarrestad 1976 s52f, Jenshus 1974 s92f, Nilsen 1974 s9, 19, 41, 89f, Figved, Fossum &
Aarrestad 1974 s85
79 Nordström mfl 1975 s80, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s170, Rydstedt mfl 1974
s107
80 Haila mfl 1974 s93, 103, 112f, 127, Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s83, 88f, 108ff, 136
Lilja mfl 1977 s80, 88, 90, 97, 107, 141, Vuoristo & Lehtiö 1973 s125
81 Lilja & Louhisola mfl 1977 s101ff, Haila, Lappalainen & Laulajainen 1974 s113, Kosonen,
Paarlahti & Kukko 1979 s141
82 Husén mfl 1973 s124, Ander, Rodhe & Bergell 1973 s62
83 Aarrestad 1976 s60, Coldevin 1970 s179, Holden 1975b s137, 140ff
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Enligt Nordström med Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970s 191: (Överflera samt Thorstensson kurs) Biståndspengarna är ofta öronmärkta för inköp av
med flera brukar USA amerikanska varor, de går till länder positiva till ameriskänka vete till svältdrab- kansk företagsamhet, och man stöder icke-demokratiska
bade områden. De sist- regimer. Staten har litet inflytande över näringslivet, och
nämnda påpekar
att näringslivet har stort inflytande över politiken. s171:
USA:s hjälp inte är för- Storföretag och truster konkurrerar ut småföretag och
behållslös. Liksom Berg- sätter konkurrensen ur spel. Trots att man försöker beström mfl och Rydstedt gränsa trustbildningen ökar industriföretagen i storlek.
mfl belyser de det poli- Bergström mfl 1975 s63f: USA grundar sitt inflytande på
tiska inflytande som USA ekonomisk och militär makt, och man försvarar aktivt sina
och de multinationella ekonomiska intressen i olika delar av världen. General
företagen får genom sin Motors omsättning är 2 ½ gånger den svenska stadsbudstora ekonomiska makt.84 geten, och att IBM ensamt svarar för 75 % av sin bransch.
Ekonomi USA drar självt nytta av Lilja mfl 1977 s145: USA:s bistånd till U-länderna har
och poli- sitt ekonomiska bistånd väckt kritik, då man själv drar nytta av biståndet.
tik Fin
till U-länderna.85
Nu betonas Nilsen 1974 s9, s36f, s41, s51, s72: I USA finns problem med erosion,
Miljöproblem starkare än skogsskövling, DDT, kvicksilver, fiskdöd i floderna, klimatförändringar,
tidigare att vacker natur som dränkts under kraftverksdammar, smog, oljekatastrofer,
Norge
USA:s rike- samt avfallsdeponering och kylvatten från kärnkraftverk. s69: Amerikas
dom köpts oljereserver kommer bara att räcka i 10 år och naturgasen i 11 år. s70f:
till priset av Amerikanen använder 8 gånger så mycket naturresurser som europén och
en skövlad 150 gånger så mycket som asiaten.
Aarrestad 1976 s60: (Rubrik) ”Næringslivet – en fare for naturen”.
natur. 86
Böckerna
Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s176f: Pikeville County i ApMiljöpalacherna är ett en gång vackert bergsområde som nu är förorenat och
problem nämner
många olika söndersprängt av kolbrytning. Stora bolag har systematiskt utplundrat
Sverige
miljöpronaturen och arbetskraften. Automation har gjort befolkningen arbetslös,
blem som och grupper av undernärda män i avlagda uniformsrockar syns på gatorna.
USA:s när- De sålde en gång kolet under sin mark för 5 kr per hektar, när man från en
ingsliv or- hektar kan bryta kol värt 1miljon kronor. Vinsterna tas hem av stålverksbolag i andra delar av USA. s185f: (Rubrik) ”Näringslivet – en fara för
sakat.87
naturen” Föroreningen av vattendragen gör att fiskarna hotas av kvävning.
s190: I Los Angeles har man på grund av den omfattande bilismen stiftat
en lag om avgasrenare. Nu lägger man emellertid stor vikt vid de miljöproblem som näringslivet orsakar.

Ekonomi
och
politik
Sverige

84 Nordström mfl 1975 s77, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s171, 191f (Överkurs),

Bergström mfl 1975 s63f (Inget om bistånd), Rydstedt mfl 1974 s110
85 Haila mfl 1974 s127, Lilja mfl 1977 s145
86 Aarrestad 1976 s60, Jenshus 1974 s92f, Nilsen 1974 s9, s36f, s41, s51, s69, s70ff, Figved,
Fossum & Aarrestad 1974 s91
87 Nordström mfl 1975 s79f, Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s175ff, 178, 181, 185f,
190, Ander, Rodhe & Bergell 1973 s62, Rydstedt mfl 1974 s113f
208

Miljöproblem
Finland

Böckerna tar upp många
miljöproblem i USA. Kosonen, Paarlahti och Kukko har
låtit miljöfrågorna strukturera
hela sitt kapitel om USA:s
natur, råvaror och näringsliv.88

Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s85f: (Rubrik)”På
naturens eller människans villkor”. Förr levde man enligt
naturens rytm, indianerna kände inte till metallerna och
energiråvarorna i marken, och äganderätt till jord eller
vatten var obegripligt för dem. När européerna kom
förslavade de energin, vilket blev en oskiljaktlig del av den
amerikanska kulturen.

Framstående personer ur äldre historia, 1970-talet
Peter den Peter I försökte göra Ryss- Coldevin & Coldevin 1976 s87: Peter själv var och
land till ett europeiskt land. förblev en barbar. Hans dryckenskap och vanvettiga
store
Enligt Coldevins negativa påhitt med raserianfall tyder på att han var psykopat.
Norge
skildring lyckades det inte.89 Hela hans liv var som en forsande älv.
Peter I
Peter den store försökte Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1974 s136: (RuSverige
brik) ”Tsar Peter vill göra Ryssland europeiskt”.
europeisera Ryssland.90
Peter I
Peter den store moderniserade Lehtonen & Huttunen 1972 s68f: Skägg- och
Finland
rockklippningen fick liten betydelse, men övriga
och stärkte Ryssland.91
åtgärder gjorde Ryssland till en mäktig stat.
Katarina Holmboe 1980 s168: Katarina utvidgade Ryssland. Hon hade långtgående reformII Norge planer, men var helt beroende av adeln som motsatte sig alla viktigare reformer.
Katarina Katarina II intresserade sig för Graninger & Tägil 1973 s275f: I sin omfattande
upplysningen, men ett bonde- korrespondens med olika filosofer redogjorde KaII
Sverige
uppror minskade reformiver.92 tarina II för långtgående reformplaner. Ett uppror
minskade hennes intresse för att förbättra böndernas villkor.
Katarina Vierros 1971 s43: Katarina II fortsatte Peter I:s verk. Hon inrättade flickskolor, men
II Fin
livegenskapen upphävdes inte.
Washing- Där förgundsfigurerna från Coldevin 1970 s26f: William Penn räknade indiaAmerikas tidiga historia be- nerna som sina likar, och de älskade och ärade Penn.
ton mfl
skrivs närmare så används Hans tankar om naturliga mänskliga rättigheter vann
Norge
mer och mer med tiden.
mycket positiva ordalag.93
Washing- Alla nämner Washington, Graninger & Tägil 1975a s61: Amerikanerna hade
men bara en bok nämner en överlägset skicklig ledare i Washington, lugn,
ton mfl
Franklin. Texten om perso- omdömesgill och uthållig.
Sverige
Häger & Rystad 1975 s98: Franklin var den första
nerna har bantats ner.94
som kom på att blixten var en elektrisk urladdning.

88 Lilja mfl 1977 s90, 97, 113, 131, Haila, Lappalainen mfl s1974 s89, 95, 104f, 110f, 112f,
Kosonen, Paarlahti & Kukko 1979 s85-104, 111f, 120f, 144f
89 Coldevin & Coldevin 1976 s87, Coldevin 1970 s15, Holmboe 1980 s168
90 Graninger & Tägil 1973 s303f, Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1974, s135f, Häger 1978
s64, Ander, Rodhe & Bergel mfl 1973 s23f, Bergström 1975 s23f, Häger & Rystad mfl 1975 s38,
91 Lehtonen & Huttunen 1972 s68f, Castrén & Riikonen 1975 s103-108, Vierros 1971 s42f
92 Graninger & Tägil 1973 s275f, Häger 1978 s81
93 Coldevin & Coldevin 1976 s50f, 166, Coldevin 1970 s26f, 31-34, Myhrvold 1975 s10f
(Endast Lincoln nämns i texten, ytligt)
94 Graninger & Tägil 1975a s61, Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1975 s19, 73f, Eklund mfl
1970 s106, Bergström 1975 s54, Häger & Rystad 1975 s7, 98
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Washing- Washington var ingen lysande Castrén & Riikonen 1975 s123f Washington var
fältherre, men tålamodig. Bara mer en god organisatör än en lysande fältherreton mfl
Finland
en bok nämner Franklin.95 talang. Han bevarade alltid lugn och tålamod.
Även Washington behandlas Franklin blev rik och värderad genom sin företagsamhet och slughet.
kort av flera.96
Lincoln
Lincoln skildras i positiva orda- Coldevin 1970 s175: Lincoln var nykterist. (Vid
Norge
lag, Coldevin 1970 ger en ovan- krigsutbrottet:) Utan hjälp från Gud kan jag inte
lyckas, med Gud kan det inte misslyckas.
ligt from beskrivning.97
Lincoln
Kortfattat, ingen nämner längre Eklund mfl 1970 s109: (Svensken Adolf WarSverige
Lincolns personliga egenskaper berg, frivillig i nordstatsarmén, får mer utrymme
än Lincoln).
eller hans bakgrund.98
Lincoln
Förutom i två läroböcker be- Castrén & Riikonen 1978a s119: Fadern var en
Finland
handlas Lincoln mer kortfattat än fattig, analfabetisk farmare. Lincoln arbetade
tungt och hade stark lust att läsa och studera.
tidigare.99

Demokrati och diktatur i Sovjet i läroböcker från 1970-talet
Revolutionen
Norge

Revolutionen
Sverige

Bolsjevikernas tog
makten med våld.
100 Deras styre slog
ned hårt på sina
motståndare.101
Partiet styrdes av
Lenin som var en
mångsidigt begåvad ledare.102

Skogstad 1972 s61-64: Efter revolutionen ville majoriteten göra Ryssland till demokrati, men en mindre grupp som hade Karl Marx till
profet, bolsjevikerna, menade att det under en övergångstid var nödvändigt med proletariatets diktatur. Deras ledare Lenin upplöste nationalförsamlingen med soldater när han inte fick den med sig. Lenin var
djärv och klok i tanken, han hade en skärande intelligens och oböjlig
vilja, han var fanatisk i sin tro men jordnära i sina handlingar. s64: Dag
och natt arresterade och sköt Tjekan de kontrarevolutionära. s66:
Kommunistpartiet blev det enda tillåtna, och ingen säruppfattning
tolererades inom partiet. I kraft av sin person och ställning blev Lenin
kommunismens påve vars ord var lag.
Sovjet blev Gerner i Graninger & Tägil 1975b s73, 76: Trotskij förutsåg att Lenins
redan tidigt ”demokratiska centralism” skulle leda till maktkoncentration till den
en
dikta- punkt då partiet styrdes av en diktator.
Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s85ff: Proletariatets diktatur blev
tur.103
partiets diktatur, revolutionen som hade skett i proletariatets namn utplånade nästan proletariatet. Sovjetunionen blev ett totalitärt samhälle.

95 Castrén & Riikonen 1975 s123f, Vierros 1971 s66f
96 Lehtonen & Huttunen 1972 s61, Leimu & Pulkkinen 1978 s82-85 (Inga personer nämns i

samband med Frihetskriget)
97 Hilmo & Øverås1970 s14f, Coldevin & Coldevin 1976 s268, Coldevin 1970 s175ff,
Myhrvold 1975 s116f
98 Graninger & Tägil 1975a s269f, Eklund mfl 1970 s109, Häger 1979a s84f, Ander, Rodhe &
Bergell 1973 s56ff, Bergström 1975 s59, Häger & Rystad 1975 s51
99 Lehtonen & Huttunen 1973 s95f, Castrén & Riikonen 1978a s119, Vierros, Paasivirta &
Riikonen 1974 s74f (De två sistnämnda är mer utförliga)
100 Skogstad 1972 s61f, Coldevin 1970 s300ff, Moen 1974 s91, Holden 1975a s20
101 Skogstad 1972 s64, 66, Coldevin 1970 s302, 304f, Holden 1975a s20
102 Skogstad 1972 s63f, Coldevin 1970 s301, Holden 1975a s21
103Ander, Rodhe & Bergell mfl 1973 s38, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s167f, Kristian
Gerner och Ingmar Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s73, 76 (Gerner), 85ff (Oldberg)
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Revolutionen
Finland

Mycket stort
utrymme
ägnas
åt
revolutionen
och Lenin.
Skildringen
är nästan helt
fri från kritik, särskilt
hos Lehtonen
och
Huttunen
vars kapitlen
om Lenin,
revolutionen
och
Sovjetunionens födelse
granskats av
Kinkulkin.

Lehtonen & Huttunen 1973 s129-136: Mensjevikerna var emot Lenin eftersom de i själva verket stod för en borgerlig politik, 1917 gick de helt över till den
borgerliga sidan. De bar tillsammans med bönderna skulden för att revolutionen 1905 misslyckades, då de av rädsla för att borgarna skulle överge revolutionen inte vidtog några åtgärder för att krossa det kapitalistiska systemet. Liksom
de socialdemokraterna i väst stödde de sina imperialistiska regeringar i världskriget, medan bolsjevikerna slogs för freden. När mensjevikerna sedan tillsammans
med socialistrevolutionärer och anarkister hade majoritet i sovjeterna vägrade de
ta makten helt i sina händer. Lenin ansåg att revolutionen bara var möjlig i ett
eller några länder, en socialistisk revolution i flera länder samtidigt ansåg han
vara omöjlig. Revolutionen förbättrade anmärkningsvärt det ryska folkets levnadsförhållanden, och stödet för bolsjevikerna ökade kontinuerligt under de
svåra åren.
Vehviläinen 1979 s156f: Revolutionen var viktig för hela mänsklighetens
historia då den stärkte den revolutionära flygeln i Europa och bidrog till
att krossa imperialismens grundvalar. Andra partier förbjöds, och tjekan
grundades för att kämpa mot sabotage och jobberi. Bönderna var lika
rädda för bägge sidor i inbördeskriget, då de vitas terror var lika grym
men inte lika organiserad som tjekans.
Castrén & Riikonen 1978a s189: (Citat av Lenin) Det är omöjligt att de
104
som i århundraden varit förtryckta och okunniga skall kunna göra revolution utan att göra misstag.
Den
första Skogstad 1972 s71: Revolutionen lockade tillbaka unga radikala konstnärer
Goda
tiden
efter som flytt undan tsarens hårda styre. Man drömde om en konst till hela
drag
hos det revolutionen folket, inte bara till överklassen. Lenin ansåg filmen vara viktigast, man
var progres- satsade stora pengar och regissörerna bröt nya vägar. Målare och författare
tidiga
siv, men pe- experimenterade med nya uttrycksformer. Friheten varade emellertid inte
Sovjet
Norge rioden varade länge, partiet ville bestämma även över konsten. Konstnärer påbjöds att
förhärliga partiet och hylla de arbetande massorna.
inte länge.
Holden 1975a s27: 1920-talet hade präglats av stor frihet på många
områden. Kvinnorna fick full jämställdhet i arbetslivet. Samhället blev
strängare på 1930-talet, och familjen prisades.
Bolsjevikerna
Castrén & Riikonen 1978a s197f: Lenin ville redan 1903 ge Finland
Goda
erkände
Fin- frihet, då han hoppades att ett självständigt Finland skulle återansluta
drag
lands självstän- sig till det revolutionära Ryssland. (Citat av Folkkommissariernas
hos…
råd) Befriar vi Finland från Rysslands förtryck finns en historisk
Finland dighet.105
oförrätt mindre i världen.

104 Lehtonen & Huttunen 1973 s129-136, Vehviläinen 1979 s157, Castrén & Riikonen 1978a s189
105 Castrén & Riikonen 1978a s197f, Vehviläinen 1979 s156, Saija & Tuominen 1976 s9
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Stalin
Norge

Stalin
Sverige

Stalin koncentrerade en
enorm makt
till sig själv.
Motståndet
mot kyrkan
nämns, förutom hos Holden.
Läroböckerna är
överens om
att regimen
skördade
många offer,
även om antalet
nollor
efter
dödstalen skiljer
sig åt.106
Stalin var en
enväldig diktator.107 Offren för Stalins
brott räknas i
miljoner.108
Två böcker
behandlar
Stalins Sovjet
jämsides med
fascism och
nazism.109

Skogstad 1972 s68: 1924 dog den stora revolutionsledaren kamrat Lenin.
När Stalin gjort sig kvitt sina konkurrenter i den efterföljande maktkampen kunde han styra med större makt än någon tsar någonsin gjort. s71:
Länge bedrev man antireligiös propaganda. s72ff: Alla som Stalin eller
polisen trodde kunde sätta sig upp emot honom i framtiden utrensades.
Det uppstod en ”utrensningsfeber”, och arbetare såg folkfiender överallt.
7-8 miljoner arresterades, 2 miljoner dog i läger och 1 miljon avrättades.
(Citerar ett telegram) ”Det pålegges med dette å likvidere 10000 folkefiender. Resultatet rapporteres telegrafisk”.
Coldevin 1970 s305f: Tusentals dömdes till döden och miljoner skickades till Sibirien eller till koncentrationsläger. En av de värsta förföljelserna av kristna i världshistorien utfördes. Trots terrorn dyrkades Stalin
som en stor ledare, han höll järnhård disciplin och rådde över all propaganda. Han hade en väldig arbets- och planeringsförmåga, Han var
på sitt sätt en skicklig ledare, men var slug och hänsynslös och skydde
inga medel för att nå sina mål.
Moen 1974 s86: (Rubrik, kapitlet om Sovjetunionen, Italien och Tyskland) ”Diktaturstyrte land”. s100: Miljoner arresterades, hundratusentals
sattes i läger och tiotusentals avrättades.
Bergström 1975 s85f: Sovjet på 1930-talet var en polisstat och enmansdiktatur. 2 miljoner uteslöts ur partiet och 10 till 20 miljoner dödades.
Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s85: 20 miljoner beräknas ha dött i
svält och avrättningar 1930-1953, och 8 miljoner satt i arbetsläger i årsgenomsnitt. Bara 1937-38 arresterades 7 miljoner varav 1 miljon avrättades. Kollektiviseringen och industrialiseringen var så väldiga uppgifter, att
de inte kunde bli frivilliga. Tvångsmedlen måste förstärkas för att nå lydnad
och underkastelse, och många i partiet ansåg att en hård ledare som Stalin
behövdes. Stalin anses ha haft partiet med sig när besluten fattades, men
måste själv bära ansvaret för överdrifterna i utförandet.
Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1975 s148f: (Rubrik) ”Diktaturen - ett
hot mot freden”. Ryssland, Italien och Tyskland blev diktaturer. Diktatorn
var enväldig och kritik var ett brott.

106 Skogstad 1972 s68, 72ff Coldevin 1970 s302, 304ff, Moen 1974 s86, 100, Holden 1975a s26f
107 Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s167, Bergström 1975 s85f
108 Häger 1979 a s147f, Bergström 1975 s86, Ander, Rodhe & Bergell mfl 1973 s40, Oldberg i

Graninger & Tägil 1975b s85
109 Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1975 s148f, Häger 1979a s142
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Stalin
Mildast
är
Finland kritiken mot
Stalin
hos
Lehtonen och
Huttunen. De
nämner bara
utrensningarna
indirekt
i
samband med
Vinterkriget.
Andra böcker
tar upp utrensningarna, men
räknar offren
relativt lågt.
110 Sarva och
Niemi jämför
Stalin
med
andra diktatorer.111

Lehtonen & Huttunen 1973 s142: Lenin varnade 1923 för Stalins
ökande makt och föreslog att någon annan skulle sättas i hans ställe.
Partiet lät emellertid honom behålla sin plats och bad honom ta till sig
av kritiken. Efter Lenins död spelade Stalin en betydelsefull roll i kampen mot personer som avvek från partilinjen. De hade övergett Lenins
teori om socialism i ett land och stödde i själva verket kapitalismens
återinförande i Sovjet.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s7: (Fjorton diktaturer i Europa
under mellankrigstiden nämns, Sovjet är inte en av dem). s35: Utrensningarna hade försvagat den ryska arméledningen före Vinterkriget.
s53f: Stalin var målmedveten och effektiv, men också skoningslös och
självsvåldig, något som tilltog med åldrandet. Vid hans död 1953 ansågs det allmänt att han var en av vår tids mest betydelsefulla gestalter,
men på den 20:e partikongressen beskylldes han för personkult och
lagbrott.
Sarva & Niemi 1971 s158: (Bildtext) Stalin, Mussolini och Hitler
förenades av maktlystnad och hat gentemot sina motståndare. De hade
alla kommit till makten från en anspråkslös bakgrund, Stalin hade
tidigare varit prästseminariestudent och terrorist.
Vehviläinen 1979 s158: Stalin försökte rensa bort all opposition, utrensningarna spred sig från partiet, regeringen och armén till folkets
breda lager. Offrens antal är det svårt att uppskatta.
Efter Stalins Skogstad 1972 s211 Efter Stalins död avslöjade Chrustjev Stalins brott,
Avdöd blev det men han undvek att nämna sin egen inblandning. Berija sköts och hans
stalinisering friare, men polisorganisation vingklipptes, folk vågade tala friare, författare blev fria
Norge det hand- på nytt och fick sina böcker tryckta. Det rådde töväder, men man såg till
lade bara om att författarna inte töjde friheten för långt.
en
liten Moen 1974 s175: Partidiktaturen mildrades och det blev större frihet för
mildring.112 diskussion och kritik, beslut togs att avskaffa slavlägren. s205: Den tryckande diktaturen mildrades något.
Chrustjev
Brolin, Dannert och Holmberg 1979 s245: Chrustjev betraktades
Avgjorde Sovjet som Sovjets ”diktator”, skillnaden mot Stalin var dock anmärkstalinisering till en mildare ningsvärd. Endast en avsatt politiker har avrättats efter Stalins död.
Sverige diktatur.113
Diktaturen Castrén & Riikonen 1978b s67: Fastän Chrustjev hade nästan lika mycket
Avmakt som Stalin försökte han inte bli diktator. Efter Chrustjev infördes kolförsvann
stalin.
Finland med Stalin. lektivt ledarskap, och ingen hade flera höga poster samtidigt.

110 Vehviläinen 1979 s158, Castrén & Riikonen 1978a s193, Vierros, Paasivirta & Riikonen

1974 s163, 1975 s161 (1968 s163), Castrén & Riikonen 1978 s67
111 Sarva & Niemi 1971 s155, 158
112 Skogstad s211ff, Moen 1974 s175, 205, Holden 1975b s115f, 119
113Bergström 1975 s86, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s245, Ander, Rodhe & Bergell mfl

1973 s43, Bernt Schiller i Graninger & Tägil 1975b s171
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Sovjet
idag
Norge

Sovjet
idag
Sverige

Kommunisterna
tolererar
fortfarande inte
någon
opposition.114

Coldevin 1970 s365: Den kommunistiska tanken går ut på att alla skall ge
efter förmåga och få efter behov, inte efter den insats de gör. Många människor i kommunistländerna är gripna av denna tanke om en lycklig framtid för världen, trots att de får tåla nöd, ofrihet och terror. Inget fritt meningsutbyte finns, Pravda har sagt rent ut att kommunistpartiet skall vara
den enda herren över sinnen och tankar.
Skogstad 1972 s211: Pasternak stämplades som folkfiende och tvingades
avstå från Nobelpriset. (Bildtext) Solzjenitsyn fick aldrig hämta ut sitt pris.
s213: Stalin kastar fortfarande sin skugga över dagens samhälle, och kommunistdiktaturen från Lenins och Stalins dagar avser inte att släppa taget
om det ryska folket.
All verklig Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s85: Till skillnad från vad Lenin och
makt
är Trotskij önskat så skedde samhällsomvandlingen i Sovjet med ett stort
samlad hos mått av våld och tvång.
Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s66: Kina och Cuba har på senare tid i
partiet.115
marxistisk debatt framhållits som mer reella demokratier än Sovjet, som i
Läroböckerna fram- mycket blivit en kopia av de kapitalistiska staterna. (Citat av Jan Myrdal)
för
även Sovjetisk socialism är ”…bysantinsk byråkrati, guldsmidda generaler,
vänsterkri- bristande folkstyre och privilegier för överhet och besuttna. I Kina går retik
mot volutionen vidare”. s86 (Rubrik) ”Masskommunikation i Sovjetunionen”.
Sovjetuni- Alla media står i regimens tjänst. (Citat av Chrustjev) ”Den sanna pressfriheten, enligt kommunistisk uppfattning, består däri att den socialistiska
onen.116
staten … låter meddela vad som är nyttigt och bra för folket och vad som
Yttrandefrihet
i främjar socialismens seger”.
västlig me- Husén mfl 1973 s137: De som ändå försöker protestera riskerar fängelser
ning existe- eller sinnessjukhus. s152: En del författare som Pasternak, Sjolochov och
rar i prakti- Solzjenitsyn kräver ändå yttrandefrihet och protesterar mot orättvisor.
ken inte.117 Sovjetmedborgarna går inte omkring och tiger, utan de grälar friskt med
lägre partifunktionärer och poliser. Antagligen finns det ingen önskan
efter fria media, eftersom man inte har någon erfarenhet av vad det skulle
innebära.

114 Coldevin 1970 s365f, Skogstad 1972 s211, Holden 1975b s121
115 Gerner i Graninger & Tägil 1975b s76f, Husén mfl 1973 s137, 148, Nilsson, Moding &

Albinsson 1971 s65, Bergström 1975 s83f, Ander mfl 1973 s40, 43, Liljequist mfl 1978 s40, 45,
Häger 1979a s130
116 Oldberg i Graninger & Tägil 1975b s85, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s168, Nilsson,
Moding & Albinsson 1971 s66
117 Husén mfl 1973 s137, 150ff, Bergström 1975 s86, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s246
Nilsson, Moding & Albinsson 1970 s86, Liljequist mfl 1978 s64,Rydstedt mfl 1973 s130
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Läroböckerna
Sovjet
skildrar Sovjets
idag
Finland styrelseskick
utifrån konstitutionen
och
officiella källor,
utan att nämna
praktiken.
Bilden av systemet
blir
därför mycket
positiv.118 Där
den inre kritiken nämns är
det inlindat och
mycket försiktigt.119
Begreppet
demokrati
Sverige

Samhällskunskapsläroböckerna
betonar
det vaga i begreppet demokrati, och de
försöker
förklara på vilket
sätt Sovjet kan
anses vara en
demokrati.120

Lehtonen & Huttunen 1973 s137: Sovjetunionens utrikespolitiks
principer är kamp för freden samt erkännandet av alla folks fullkomliga jämlikhet och självbestämmande. s142ff: Alla sovjetrepubliker har rätt att lämna Sovjetunionen, och till exempel våra släktingar Komi-syrjänerna har självstyrelse i en egen nationell krets.
Genom Högsta Sovjets uppbyggnad får alla nationaliteter en rättvis
representation. Vanligen ställer man i varje valkrets bara upp den
mest lämpade kandidaten. Medlemmarna i kommunistpartiet får
fritt föra fram sin åsikt tills partiavdelningen tagit beslut i en fråga,
och det anses vara ett brott att begränsa denna frihet. När beslutet är
fattat är alla förpliktade att underordna sig majoritetens vilja. Partimedlemmar har inga specialförmåner jämfört med andra.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s57: Intelligentian i Sovjet har
väckt inre kritik. Det är emellertid svårt att få en balanserad bild. I
väst säger man gärna att detta är viktigt, och Sovjet beskylls för att
tysta kritiken. I Sovjet säger man å andra sidan att saken är betydelselös och att det har talats tillräckligt om den. Behandlingen av
saken i väst sägs vara illvillig och förvrängd.
Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s65: Enligt Lenin visste inte
massan sitt eget bästa, då den var förd bakom ljuset av kapitalisterna,
vilket gjorde allmän rösträtt till en chimär. Kommunistpartierna är
därför bara öppna för en medveten elit. Demokrati råder genom att
de flestas intresse anses bli tillgodosedda (Fråga) ”På vilka idéer
bygger den kommunistiska varianten av icke-liberal demokrati?
Liljequist mfl 1978 s14: Staterna i Östeuropa har i väst kallats för
diktaturer. Själva kallar man sig för folkdemokratier, då man anser
att folket i den borgerliga demokratin förtrycks av den härskande
klass som äger produktionsmedlen. Dessa ”avantgardestater” är inte
av folket, men kan vara för folket. Folkviljan kan ju även utan fria val
sägas komma fram om majoriteten stöder de ledandes politik. Proletariatets diktatur är enligt Marx mer demokratisk än kapitalismens
diktatur, eftersom den största klassen styr.
Husén mfl 1976 s116: ”När politiska ledare beskriver hur deras eget
land styrs, så använder de nästan alltid ordet demokrati… Demokrati
är ett fint ord som vi gärna använder”. s118: Kommuniststaterna
uppfyller dåligt flera vanliga kriterier på demokrati. Ett demokratiskt
samhälle skall emellertid sträva efter att ge alla samma möjligheter till
ett gott liv. Här har många kommunistländer nått långt. ”Men
viktigare är emellertid att det kommunistiska maktövertagandet i
länder som Ryssland och Kina skapade ett rättvisare samhälle. De
hungrande massorna fick mat, skolor byggdes, analfabetismen utrotades och hälsovården kom alla till del”. s125: Vi har sökt visa att
man inte utan vidare kan jämföra de politiska systemen och säga: Det
här är bäst.

118 Vehviläinen 1979 s162ff, Virtanen & Leino 1979 s149, Castrén & Riikonen 1978a s191ff,

Lehtonen & Huttunen 1973 s137, 142ff
119 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s57
120 Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s65f, 77 Liljequist mfl 1978 s14, 33, Husén mfl 1976

s116, 118-121, 125
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Beskrivningen av
de
socialistiska
staterna överensstämmer punkt
för punkt med
Finland Meinanders och
Seléns egen definition på en diktatur, även om de
inte säger detta
rent ut. 121
Begreppet
demokrati

Meinander & Selén 1973 s6f: Diktatur innebär att folket saknar
möjlighet att göra sin vilja hörd gentemot de som har makten, och
statsledningen bestämmer vad som skall vara folkets vilja. Det finns
olika betydelser av orden demokrati och diktatur, och att ingen stat
skulle hävda att den är en diktatur. Den västerländska demokratin
kännetecknas av individens frihet och fri företagsamhet. I socialistiska stater betyder demokrati social och ekonomisk jämlikhet i ett
klasslöst samhälle. Ett enda parti är tillåtet, avvikande åsikter får
inte framföras och några få ledare har mycket stor makt. Den betecknas som ”folkets diktatur”, som tillvaratar allas intressen.
Saija & Tuominen 1976 s9: Den finländska demokratin är huvudsakligen politisk, den ekonomiska demokratin är bara under
utveckling.

Anföll Sovjet sina små grannländer? 1970-talet
Vinterkriget
och
Baltikums
öde
Norge

Vinterkriget
och
Baltikums
öde
Sverige

Coldevin och
Skogstad talar
uttryckligen
om ett ryskt
anfall på Finland. De ger
också
den
mest kritiska
framställningen
av
Baltikums
öde.122

Coldevin 1970 s336f: Finland ville liksom övriga nordiska länder vara
neutralt, men ryssarna satte igång ett krig när finländarna vägrade böja
sig för deras krav på landområden och militärbaser. Finländarna lyckades behålla friheten och självständigheten, men värre gick det för Estland, Lettland och Litauen som ockuperades av ryska styrkor. Många
tusen människor sändes till ryska arbetsläger, länderna fick kommunistiskt styre och blev delar av Sovjet.
Skogstad 1972 s133: Ryska trupper raderade ut de baltiska staterna
från kartan. s187f: Den 30:e november 1939 gick ryska trupper till
anfall och Helsingfors bombades. Sverige sände vapen och frivilliga,
Norge sände ryggsäckar och många lyckönskningar.
Moen 1974 s139: Kriget började när finnarna vägrade gå med på ryssarnas krav.
Holden 1975a s89f: (Återger icke angreppsavtalet mellan Tyskland och
Sovjetunionen, inklusive det hemliga tilläggsprotokollet.)
Vinterkriget Bergström 1975 s116: (Rubrik) ”Sovjetunionen tar för sig”. Sovjetuniobörjade då nen besatte Baltikum hösten 1939. Finland vägrade acceptera de sovjeSovjetunitiska kraven och Sovjet gick till anfall.
onen anföll Häger & Rystad 1975 s33: Ett hemligt avtal i fördraget med SovjetFinland.123 unionen gav ryssarna fria händer att besätta Baltikum. Man strävade
liksom Tyskland efter att återta landområden förlorade i första världskriget. Bara Finland gjorde motstånd, vilket ledde till Vinterkriget.

121 Meinander & Selén 1973 s6f
122Hilmo & Øverås 1971 s179 (1967 s173), Coldevin 1970 s336f, Skogstad 1972 s133, 187f

Moen 1974 s139, Holden 1975a, s89f, 93
123 Häger 1979 s137f, Bergström 1976 s27, 1975 s116, Häger & Rystad mfl 1975 s33
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Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s31-35: I Sovjet trodde man
grundlöst att Tyskland låg bakom IKL och planerna på Storfinland.
När Sovjetunionen vände sig till sina grannar för att trygga sin säkerhet, gav förhandlingar med de baltiska staterna snabbt resultat. Finlands omedgörlighet berodde uppenbarligen på rädsla för att Sovjet
ville försvaga landet för att senare kunna erövra det. Paasikivi och
Mannerheim ville emellertid gå med på kraven. I Sovjet var man inte
beredda på ett nej, med Mainilaskotten som formellt skäl inledde man
krigshandlingar. Finländarna var till och med allt för väl mentalt förberedda på krig, försvarsandan hade ju varit hög i skyddskårerna. Politikerna har beskyllts för att ha satsat för lite på försvaret innan kriget,
men om pengarna lagts på vapen istället för på förbättringar för de
fattiga så hade landet inte varit lika enat och man hade inte kunnat
försvara sig ens med bättre vapen.
Castrén & Riikonen 1978b s26: (Molotov-Ribbentroppaktens hemliga
tilläggsdokument nämns). Finland avslog de Sovjetiska kraven då man
trodde att ryssarna bara skrämdes. Sovjetunionen inledde krigshandlingar, och när Terijokiregeringen bildades förstod man i Finland
att det handlade om en erövring av hela landet.
Skogstad visar Skogstad 1972 s188: Sedan gled man in i ett militärt samarbete med
förståelse för Tyskland. Det var förståeligt med tanke på vilken ”ulvetid” som rådde. På
Finlands
så sätt förorsakade Stalin delvis själv det han fruktat, att finländska och
situation un- tyska styrkor angrep Sovjet tillsammans. Finländarna såg kriget som en
der kriget.125 försvarskamp samtidigt som de drömde om Storfinland.
Hilmo & Øverås 1971 s179: Finland gick med Hitler i hopp om att
vinna tillbaka områden.
Sovjet drev Finland Häger 1979 s174: Fortsatt sovjetiskt tryck på Finland gjorde att
till den tyska sidan. landet drogs in i kriget på Tysklands sida.
Bergström
menar Bergström 1976 s28: Ryska försök att påverka Finland gjorde att
även att landförvärv Finland som motvikt närmade sig Tyskland. Man ville återta de
förlorade områdena och kanske vinna ytterligare gamla finska
lockade.126
områden.

124 Castrèn & Riikonen 1978b s26, Sarva & Niemi 1971 s163,Vierros, Paasivirta & Riikonen

1974 s183, 1975 s180 (1968 s183f), Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s31-35
125Hilmo & Øverås 1971 s179 (Samma som 1967 s173), Coldevin 1970 s336f, Skogstad 1972

s133, 187f
126 Häger 1979 s174, Bergström 1976 s28
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Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s182: Finland gick in i Fortsättningskriget för att återerövra områdena som förlorats i Vinterkriget.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s39: Finlands och Tysklands
gradvisa närmande ledde till att Finlands regering sommaren 1941
skickade ett hemligt meddelande till Tyskland om att man var
beredda att delta sida vid sida med Tyskland om det blev krig.
Många kände sig ivriga inför fotsättningskriget och var beredda att
gå till anfall för att få revansch för Vinterkriget.
Castrén & Riikonen 1978b s37: Baltikums anslutning till Sovjet våren
1940 ökade rädslan i Finland, och möjligheterna till förbättrade relationer med Sovjet hindrades av misstron och bitterheten från Vinterkriget. Man samarbetade med Tyskland men förklarade sig neutralt vid
krigsutbrottet. Det snabbt ökande antalet tyskar i Finland gjorde
emellertid att Sovjet inte trodde på detta utan bombade landet. Det
nya kriget var till stor del en följd av Vinterkriget, det ansågs rätt att
återta de förlorade områdena. Dessutom ville man permanent trygga
Finlands östgräns.

Kalla kriget i läroböcker från 1970-talet
Kalla kriget kom sig av öm- Hilmo & Øverås 1971 s137f: Efter kriget härskade
sesidig misstro, enligt två stark misstro mellan Sovjet och västmakterna.
läroböcker. Holden är utför- Holden 1975b s22f: I maktvakuumet möttes två sidor
som ville breda ut sina motstående system.
ligare.128
om Graninger & Tägil 1975b s159: Kalla kriget har bedömts olika i öst och i
Grun- Frågan
den till grunden till väst, och även inom västvärlden har omdömena varierat. Länge följde frammotsättningen ställningarna det kalla krigets värderingar, först på senare har en mer förutKalla
mellan Öst- sättningslös diskussion kunnat äga rum om dess orsaker och uppkomst,
kriget
Sverige och Väst be- men det råder fortfarande ingen enighet.
handlas rela- Husén 1976 s92: (I kapitlet om konflikter, ”Vad splittrar världen”,
tivt utförligt, behandlas Kalla kriget i delkapitlet ”Politiska system”).
men det finns Brolin, Dannert och Holmberg 1979 s211ff: Förr såg man framförallt i
ingen gemen- USA det som självklart att skulden för det kalla kriget låg hos Sovjet.
sam nämnare Marxistiska historiker hävdar nu att USA drev fram det kalla kriget.
för de olika Ander, Rodhe & Bergel 1973 s261: Järnridån skiljer demokrati från
tolkningarna. diktatur och fattiga från rika.
129
Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s255ff: Östblocket och i ännu
högre grad västblocket är oenhetliga gemenskaper, varken uppdelningen i demokrati och diktatur eller i kapitalistiska och socialistiska
stater håller. Relationerna mellan Öst och Väst börjar mjukas upp,
motsättningen Nord – Syd kommer att ta överhanden.
Grunden
Norge

127 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s39, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s185, 1975

s182 (1968 s185), Castrén & Riikonen 1978b s37
128 Hilmo & Øverås 1971 s137f, Skogstad 1972 s197f, Holden 1975b s22f
129 Ander, Rodhe & Bergell 1973 s261, Nilsson, Moding & Albinsson 1970 s255ff, Brolin,

Dannert & Holmberg 1979 s211ff, Graninger & Tägil 1975b s159, Husén mfl 1976
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Grun- Castrén och Riikonen Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s45f: Då blocken hade olika
den… ser liksom Vierros, ekonomiska system blev relationerna oundvikligen ansträngda.
Finland Paasivirta och Riiko- Castrén & Riikonen 1978b s58: Väst fruktade att kommunismen
nen konfliktens kärna skulle sprida sig, medan Stalin fruktade att den kapitalistiska
i ömsesidig rädsla.130 världen ville utnyttja Sovjetunionens svaghet efter kriget.
Kommunismens
Skogstad 1972 s197ff: Sovjetledarna ville aldrig mer uppleva en
Folkdemo- frammarsch i Öst- invasion från väst, och atombomben skrämde. Även om Stalin
skrämde inte trodde på världsrevolutionen så ville han utbreda kommukratier europa
inrättas Västeuropa. Enligt nismen. Dessa faktorer gjorde att man skapade ett system av
i Öst- Skogstad ville Stalin satellitstater längs sin västgräns. Utvecklingen i Östeuropa gjorde
europa både få trygghet och att de Västeuropeiska staterna kände sig hotade, varför de vände
Norge utbreda kommun- sig till USA för hjälp. s214f: De ”demokratiska” partierna bildade samlingsregeringar och knuffade som gökungar bort övriga
ismen.131
partier. Kommunistpartiet blev det enda lagliga.
Sovjet inrättade satel- Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s211ff: Sovjet var härjat
Folkdemo- litstater snarare på efter världskriget, men hade besatt Östeuropa och vunnit en
kratier grund av misstro och enorm prestige. Överallt hade kommunistpartierna stärkts och
inrättas skyddsbehov än för de leddes i allt väsentligt från Moskva. Numera anses det tvekSverige att försöka lägga un- samt om Sovjet någonsin avsett att erövra den kapitalistiska
världen. Man försökte flytta fram positionerna, men gav vika
der sig världen.132
omedelbart om hårt sattes mot hårt.
De länder i Östeuropa där det fanns Castrén & Riikonen 1978b s56: Stalin som
Folkdemo- sovjetiska trupper efter kriget övergick fruktade ett återförenat Tyskland försökte
kratier genom sovjetisk medverkan till ett soci- skapa en zon av vänligt sinnade stater.
Finland alistiskt samhällssystem. Enligt Castrén 1945-48 utestängde kommunisterna övriga
och Riikonen ville Stalin emellertid partier från regeringen så att Polen, Ungern,
främst trygga de redan uppnådda posi- Rumänien, Albanien, Bulgarien och
Tjeckoslovakien blev folkdemokratier
tionerna.133
Coldevin, Hilmo och Øve- Coldevin 1970 s360f: (Citat av Marshall) Utan hjälp
Marrås samt Holden citerar skulle det ”… ikkje bli politisk ro och vi kan ikkje vera
shallplanen Marshalls uttalande om trygge for freden”. Vi vänder oss inte mot något land
Norge svält med mera. Coldevin utan mot svält, fattigdom och kaos. USA har hjälpt
och Holden tar med före- många andra stater i världen med varor och lån till ett
gående mening i sitt citat, värde av 10 gånger Marshallhjälpen.
där även de politiska moti- Skogstad 1972 s199f: Europa var utslitet och att kommuven framgår. Förutom Col- nisterna gjorde sig klara att ta över i Frankrike och Italien.
devin menar alla att USA Merparten av hjälpen gick åt till inköp av varor från USA,
ville stoppa kommunismen vilket kom det amerikanska näringslivet till godo. Sovjet
och gynna den egna eko- avslog hjälpen då man inte ville bli beroende av västligt
kapital, och därigenom tvingades också Östeuropa avstå.
nomin. 134

130 Castrén & Riikonen 1978b s55f, 58,71 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s45f, Vehviläinen

1979 s221
131 Skogstad 1972 s197ff, Coldevin 1970 s360f, Moen 1974 s192, Hilmo & Øverås 1967

s137ff, Holden 1975b s23, 27
132 Schiller i Graninger & Tägil 1975b 163ff, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s276ff, Häger &

Rystad 1975 s45, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s211ff, Nilsson, Moding & Albinsson 1971
s253ff
133 Castrén & Riikonen 1978b s55f, 58,71 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s45f,
Vehviläinen 1979 s221
134 Coldevin 1970 s360f, Hilmo & Øverås 1971 s139 (1967 s139), Skogstad 1972 s199f, Moen
1974 s191, Holden 1975b s24f
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Gustafsson i Graninger och Tägil 1975b s296: Sveriges deltagande i
Marshallhjälpen var en socialdemokratisk eftergift åt de borgerliga
partierna, som stödde USA:s mot Sovjetunionen riktade politik. Slutet
av 1940-talet var en reaktionsperiod i Sverige liksom i hela den kapitalistiska västvärlden. (Avsett som exempel på marxism).
Ander, Rodhe & Bergel mfl 1973 s255f: USA behövde marknader för
sina varor och ville hindra att Europa genom nöd drogs mot kommunismen. Alla erbjöds hjälp, men Sovjets satellitstater måste tacka nej
även om de var intresserade.
Castrén och Castrén & Riikonen 1978b s57: Marshall fruktade att kommunisterna
Marskulle segra i Västeuropa om länderna inte fick ekonomisk hjälp. Stalin
Riikonen
shallplanen framför bägge ansåg Marshallplanen vara ett sätt för USA att få ekonomiskt inflytande.
Meinander & Selén 1973 s267, 270: (Inget sägs om politiska syften
Finland sidors syn.
med Marshallhjälpen, däremot sägs SEV ha ett klart politiskt syfte).
Korea- Vem som Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s68: (Bild, uppges föreställa USA:s
anföll i utrikesminister Dulles i Sydkorea innan Koreakriget). Bilden brukar i synkriget
Finland kriget är nerhet i socialistiska länder användas som stöd för tolkningen att Sydkorea
omstritt, inledde kriget stödda av USA.
enligt
Castrén & Riikonen 1978b s92f: (Två finländska dagstidningars förstaböckerna sidor.) Uusi Sanomat: ”Nordkorea inledde krig”. Vapaa sana: ”Sydkoretill
hö- anska krigsprovokatörer får sig en grundlig läxa. Sydkorea inledde kriget
med överraskande anfall”. (Bildtext) Nordkoreanska krigsfångar förs till ett
ger.136
koncentrationsläger.
Uppror Kampen för Moen 1974 s205-208: Polackerna fick det friare i utbyte mot att de lovade
i Öst- frihet och följa den tidigare utrikespolitiska linjen. I Ungern utbröt ett uppror mot
europa reformer i regeringen, ryska pansartrupper stödde regeringen men delar av den ungerska
Norge Östeuropa armén anslöt sig till de upproriska. Det utvecklade sig till en nationell resning
har krossats mot det ryska herraväldet. Ryssarna gick därför till ett massivt angrepp, och
av sovjetisk det gamla tvångsstyret infördes igen. Ryssarna ingrep militärt i Tjeckoslovamilitär. Det kien då de fruktade att kommunistpartiet skulle mista makten, att landet
kritiska
skulle glida ur Warszawapakten och att demokratiseringen skulle sprida sig.
tonläget är Hilmo & Øverås 1971 s144: (Struket: Diktaturen i Ungern blev ännu
mycket
hårdare än förr efter upproret). (Nytt) Tjeckoslovakien sökte sig nya
högt, med vägar i den ekonomiska politiken, men processen upphävdes då Sovjet
ord
som inte ville att någon vasallstat skulle bryta sig ut. När de övriga Wars”tvångszawapaktsländerna var solidariska mot Sovjet måste man böja sig för
styre” och övermakten.
”koncenSkogstad 1972 s205: Allhelgonasöndagen sattes sovjetryska trupper in
trationsmot de ungerska frihetskämparna, och pansarkolonner bombarderade
Budapest, 20 000 dödades och 200 000 flydde. 100 000 ungrare satt i
läger”.137
koncentrationsläger redan innan upproret. s215:Warszawapakten invaderade Tjeckoslovakien för att göra slut på Dubceks ”socialism med
mänskligt ansikte”.

Marshallplanen
Sverige

135 Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s215, Ander, Rodhe & Bergell mfl1973 s48, 255f,

Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s204f, Bernt Schiller, Bo Gustafsson & Gunnar AdlerKarlsson i Graninger & Tägil 1975b s166 (Schiller), 296 (Gustafsson), 349f (Adler-Karlsson)
136 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s68, Castrén & Riikonen 1978b s92f
137 Coldevin 1970 s364f, Skogstad 1972 s205, 215ff, Hilmo & Øverås 1971 s144 (1967 s144),
Moen 1974 s205-208, Holden 1975b s34f, 41, 122f
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Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s247ff: När Ungern ville frigöra
sig från Warszawapakten ryckte Sovjet in och slog ner upproret.
Tjeckoslovakien sökte inre frihet 1968, men visa av 1956 hävdade man
en lojal utrikespolitik. Ändå reagerade Sovjet och återställde ordningen.
Händelserna är ett uttryck för den nya hårda Brezjnevdoktrinen, som
inte tolererar några avvikelser. Förtrycket är störst i Östtyskland och
Tjeckoslovakien, medan Polen och Ungern är friast.
Uppror Viss kritik fram- Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s71f: Västmakterna beskyllde
i Öst- kommer, minst Sovjet för att blanda sig i Ungerns inre angelägenheter, medan
Lehtonen, Sovjet å sin sida sade sig ”krossa en mot Ungerns folk riktad reakeuropa hos
och tionär konspiration”. Som skäl för invasionen av Tjeckoslovakien
Finland Huttunen
Laine.
Liksom angavs ett ”kontrarevolutionärt hot” och behovet av att ”avvärja
Castrén och Rii- hotet från Västtyskland”. Tjeckoslovakiens kommunistparti liksom
konen för de i de flesta kommunistpartier i väst fördömde invasionen
motsats till sven- Castrén & Riikonen 1978b s71: Sovjet ingrep då Ungern ville gå
ska och norska ur Warszawapakten. Flera tusen dog och 200 000 så kallade
läroböcker även ”reaktionära konspiratörer” flydde till väst.
fram den sovjeti- Vierros, Paasivirta och Riikonen 1975 s204: Polen har skaffat sig
ska versionen av en självständig ställning inom östblocket. (Det kursiverade struket
sedan 1968 s206).
händelserna.139
Viet- SkildMoen 1974 s209ff: USA stödde sabotaget av avtalen om val över hela Vietnam,
nam- ringen då de var rädda att kommunisterna skulle få majoritet. En befrielsearmé
kriget av Viet- startades, och Nordvietnam och USA drogs in på var sin sida i kriget. Stödet
Nor- namtrappades upp, och USA inledde skoningslösa bombningar av Nordvietnam för
kriget
ge
att ödelägga dess industri och hindra att förnödenheter nådde fronten. Det
är starkt misslyckades.
kritisk Skogstad 1972 s251f: Missnöjet med de rika godsägarna och den korrupta, odemomot
kratiska regimen i Sydvietnam gav kommunisterna många anhängare genom sina
USA:s löften om fri jord, och en motståndsrörelse startades. USA såg som sitt kall att
krigdämma upp kommunismen överallt. Ho Chi Minh såg amerikanska rådgivare och
föring. vapenleveranser som imperialistisk inblandning och sände försörjning och gerilla140
styrkor. Då sattes amerikanska trupper in i striderna, bombflottor hamrade på
kommunikationer och fabriker i Nordvietnam. Varken det tekniskt överlägsna USA
eller Nordvietnam med sin gerillataktik och kinesiska och ryska vapen har lyckats
segra. Kriget är hjärtlöst och rått, det har krävt outsägligt många offer bland fattiga
småbönder och stadsbor, fastän många av dem bara ville leva i fred. USA:s krig har
väckt ett växande motstånd i Europa och hemma, vilket omöjliggjort en upptrappning av kriget. 1968 började man dra tillbaks delar av armén och upphörde med
bombningarna.

Uppror
i Östeuropa
Sverige

138 Ander mfl 1973 s259ff, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s289, Schiller i Graninger & Tägil

1975b s174f, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s247ff, Häger & Rystad 1975 s45
139 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s72f, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s206, 1975

s204 (1968s 206)
140 Moen 1974 s209ff, Skogstad 1972 s251f, Hilmo & Øverås 1971 s155f, Holden 1975b s51-55
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von Bredow i Graninger & Tägil 1975b s253ff: De av kineserna påverkade vietnameserna har alltid varit beredda att revoltera, i motsats till
indiskpåverkade grannfolk. Ho Chi Minh är en lysande ledargestalt, och
regeringen i Sydvietnam och dess amerikanska rådgivare hade ingen
tanke på fria val, som denne säkert skulle ha vunnit. Förföljelsen av oppositionsgrupper ledde till bildandet av FNL, och när befrielsefronten var
nära att vinna 1965 inleddes en massiv amerikansk insats. En FNL-seger
skulle kanske tvinga eliterna i hela Sydöstasien till en mer reformvänlig
linje.
Ander mfl 1973 s48: (Citat av Palme) USA:s insats i Vietnam är ”… den
mest omfattande våldsanvändningen i världshistorien”. s70: USA har förrått
sin dröm att vara frihetens försvarare. s206: Enligt folkrätten skall befolkningen skyddas mot terrorkrigföring, folkmord blev förbjudet 1949 och
giftkrig redan 1907, ändå används det av USA i Vietnam. Den katolske
diktatorns religionsförtryck ledde till inbördeskrig, och Nordvietnams växande stöd till gerillan fick USA att öka sitt till Syd. Man använder sig av Maos
taktik, ”Gerillan är fiskarna, och folket är havet”. I Vietnam har det USA
använt dubbelt så många bomber som i hela andra världskriget, och landet är
täckt av 25-30 miljoner 10 meter breda bombkratrar, och schaktmaskiner
förstör avsiktligt skog och jord. Före regnperioden 1972 bombade man upp
till 1500 år gamla damvallar, vilket orsakade översvämningar.
Husén mfl 1973 s134: Vietnamkriget är den främsta orsaken till europeisk kritik mot USA. Amerikaner i allmänhet förvånas över kritiken, de
förstår inte varför de blev populära när de bekämpade nazismen men inte
när de bekämpar kommunismen. Många är också kritiska mot sitt land,
men de har inte förmått ändra politik. Rapporterna om amerikanska
grymheter i Vietnam har förts fram av de egna medierna, Sovjetiska media har mycket mindre möjligheter att kritisera sitt land.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s70 Vietnamkrigets orsaker är omtvistade, Nord och Syd beskyller varandra för trakasserier av frihetskämpar
och kommunister respektive infiltration och stöd till FNL-gerillan. USA
blev allt mer indraget och till slut använde mer bomber än under andra
världskriget. Kriget skadade USA:s rykte.
Castrén & Riikonen 1978b s103f: Också annat än militära mål träffades,
vilket bara ökade stridsviljan. Amerikanernas krigföring tog allt råare former, som amerikanska soldater själva berättat.
Vuoristo & Lehtiö 1973 s126: USA:s själupplevda plikt att försvara västerlandets kultur och tankesätt har lett in landet i talrika krig, och för det har
amerikanerna fått både ris och ros.

141 Einar von Bredow i Graninger & Tägil 1975b s253ff, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972

s204ff, 295f, Ander mfl 1973 s48, 70, 206ff, Häger & Rystad mfl 1975 s54, 184, Husén mfl
1973 s134, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s227f
142Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s70, Castrén & Riikonen 1978b s103f, Vierros, Paasivirta
& Riikonen 1975 s198, Vuoristo & Lehtiö 1973 s126
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Kärnvapen
och
kapprustning
Norge

Ett krig med kärnvapen skulle få fruktansvärda
följder.
Coldevin hoppas att
detta skall avskräcka
från
användning.
Skogstad sätter lik
Moen sitt hopp till
kommande
vapenbegränsningsavtal.
Moen betonar också
att man inte kan
klandra vetenskapen
för hur dess upptäckter används. 143

Kärnvapen
och
kapprustning
Sverige

Alla läroböcker som
diskuterar ett eventuellt kärnvapenkrig
menar att det skulle
ödelägga
jorden.
Åkerman har mindre
förtroende för terrorbalansen än till exempel Nilsson, Moding och Albinsson.
144
Flera böcker
nämner också provstoppsavtalen
och
andra försök till
begränsningar
av
rustningen.145

Coldevin 1970 s363: Kärnvapenkriget är så förskräckligt att
ingen vågar släppa lös det.
Skogstad 1972 s203-206: Utvecklingen med interkontinentala
raketer, ubåtar och satelliter har gjort att ingen kan slå till utan att
räkna med ett dräpande motangrepp. Enligt Linus Pauling skulle
bara 20 miljoner av Europas, USA:s och Sovjets 800 miljoner
invånare komma undan med enbart lindriga skador, vilket skulle
innebära slutet för denna del av världen. Radioaktivt avfall från
provsprängningar spred sig i atmosfären, vilket orsakade protester i
väst. Idag sker ofta förhandlingar, och man har enats om förbud
mot prov ovan jord. Man arbetar på avtal som kan stoppa kapprustningen. De som 1945 trodde på tillitsfullt samarbete verkar
idag känna ett mildare klimat.
Moen 1974 s244f: Forskningen fortsatt måste vara fri, vetenskapen är neutral och kan inte klandras för fasorna i Hiroshima. Det är inte vetenskapen utan användningen av den som
skapar problemen.
Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s255: Det har varit fredsbefrämjande att bägge sidor förfogat över vapnen, en terrorbalans har
uppstått. Det är oklart hur många som kommer att underteckna
avtalet om förbud mot spridning av kärnvapen.
Åkerman i Graninger & Tägil 1975b s178f: Eftersom bägge
sidor strävar efter övertag är balansen inte särskilt stabil. Det är
tveksamt om civiliserat liv skulle överleva det totala kriget, och
redan har tekniska misstag många gånger varit nära att starta det.
Historien ger inget stöd för tanken att vapen åstadkommer fred
och avspänning.
Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s220f: Sputnik utjämnade terrorbalansen, då den visade att hela USA nu också kunde bombas.
Före Sputnik tänktes att amerikanska kärnvapnen skulle slå ut en
Warszawapaktsarmé som invaderade Västeuropa. Detta ledde till
den så kallade tredje ståndpunkten, många européer ville vara neutrala när de fruktade att först invaderas av Sovjet och sedan atombombas av USA.

143 Coldevin 1970 s363, Skogstad 1972 s203ff, Moen 1974 s197f, s244f, Holden 1975b s36f, 41, 45f
144 Thorstensson, Hildingsson & Husén 1970 s192, Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s255,

Schiller samt Nordal Åkerman i Graninger & Tägil 1975b s175ff (Schiller), 178f (Åkerman),
Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s220f, Ander, Rodhe & Bjällerstedt 1972 s295
145 Häger & Rystad 1975 s54, Ander, Rodhe &Bjällerstedt 1972 s295, Brolin, Dannert &
Holmberg 1979 s219f, Nilsson, Moding & Albinsson 1970 s255
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Kärnvapen
och
kapprustning
Finland

USA:s militära styrka ger
landet en stark ställning i
världen, men Haila med flera
samt Castrén och Riikonen
betonar
kostnaderna.146
Kärnvapenkrig är så förödande att de aldrig kan
startas.147 Många förknippar
Chrustjev med avspänning,
men Lehtonen med flera
nämner Brezjnev.148

Haila mfl 1974 s127: Kapprustningen har försvagat
USA:s ekonomi och orsakat betydande svårigheter.
Castrén & Riikonen 1978 s80f: Sovjet har med lägre
kostnader tagit ikapp USA:s försprång i kapprustningen,
och man upprätthåller större manskap i sin
värnpliktsarmé än vad USA har i sin dyrare värvade
armé. 1963 undertecknades ett avtal om provstopp i
luften, under vattnet och i rymden. s64: När Kennedy
mördats och Chrustjev försvunnit från makten fortsatte
kapprustningen.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s57: Trojkan Brezjnev, Kosygin och Podgornyj slöt många avtal som minskade spänningen mellan blocken.
Rymd- De tidiga ryska fram- Moen 1974 s234-237: De tidiga ryska rymdframgångarna var
gångarna i rymden var världssensationer. Raketer och satelliter kan få en avgörande betykappen stor utmaning som delse i händelse av krig. (2½ sida om Apollo).
löpningen USA lyckats svara på. Skogstad 1972 s266ff: Man ville vinna prestige, vetenskapen kom i
Norge Hilmo och Øverås, andra hand. Kommer det amerikanska rymdprogrammets 51
Skogstad och Holden miljarder dollar mänskligheten till godo eller är bortkastade i
lyfter fram de enorma tomma rymden? Många är glada att stormakterna använder
kostnader som rymd- mycket av sina resurser i rymden och inte på kapprustning på
kapplöpningen inne- jorden, men man kan ana vad de fattiga och svältande tänker om
rymdprogram och rymdmänniskor.
bär. 149
Rymd- Utforskningen av rym- Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1975 s153f Rymden har
den är en kapplöpning fått militär användning då bägge stormakterna skickat upp
kappmellan Sovjet och USA. spionsatelliter. Många frågar sig vad man egentligen fått för
löpningen Synen på nyttan av månprogrammets kostnader.
Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s221: Kapplöpningen
Sverige satsningen varierar.150
har lett till värdefulla rön.
Rymd- När Vierros, Paasi- Vierros, Paasivirta & Riikonen 1975 s281f: (Nytt sedan 1968):
virta och Riikonen Månlandningen. 1974 s283f: Människan kommer antagligen
kappgavs ut i svensk upp- att resa till månen inom 10 år.
löpningen laga 1974 hade av- Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s54ff: (3 sidor, mest om
Finland snittet om rymd- Sovjetiska framsteg i rymden, helsidesbild på ett monument
kapplöpning
redan över framgångarna).
Lilja mfl 1977 s147: På senare tid har USA och Sovjet strävat
blivit omodernt.151
efter samarbete inom rymdforskningen.

146 Lilja mfl 1977 s144, Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s59, Haila mfl 1974 s127
147 Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s280f, 1975 s278f (Samma som 1968 s280f), Castrén &

Riikonen 1978b s79, Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s56
148Lilja & Louisola mfl 1977 s144, Vierros, Paasivirta & Riikonen 1974 s202-206, 1975 s200-

204 (Nytt: avtal om antirobotvapen 1972, annars samma som 1968 s202-206), Castrén &
Riikonen 1978b s64, 81 Lehtonen Huttunen & Laine 1977 s57, 72f
149Coldevin 1970 s364, Hilmo & Øverås 1971 s148f, Skogstad 1972 s 266ff, Moen 1974 s234237, Holden 1975b s36
150 Ander mfl 1973 s69, Kahnberg, Lindeberg & Andersson 1975 s153f
151 Vierros, Paasivitta & Riikonen 1974 s283f, 1975 s281f, (1968 s183f), Lehtonen, Huttunen
& Laine 1977 s54ff, Lilja mfl 1977 s147
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Norden
och
Kalla
kriget
Norge

Finland har bevarat sin
självständighet men har
haft nära bindningar till
Sovjet.152 Sverige ville ha
ett nordiskt försvarssamarbete, men Norge valde
NATO, skriver Coldevin,
Skogstad och Holden. De
två sistnämnda tar även
upp det norska NATOmotståndet. Moen framhåller att man från norsk
sida bara hade defensiva
motiv.153

Skogstad 1972 s189: Finland blev ingen Sovjetisk satellitstat,
som många spått, men det var en oskriven lag att stå på god
for med grannen i öst. Självklart kan Finland inte vara med i
NATO eller EG. s285f: Svenskarna försökte få igång ett nordiskt försvarssamarbete starkt nog att stå utanför NATO. HM
Lange blev övertygad om att NATO var den bästa lösningen,
men folket var nog mer splittrat än vad röstsiffrorna i stortinget visade. NATO-motståndet har blossat upp flera gånger
senare, sist som protester mot Vietnamkriget. Norge tillåter
inte några främmande styrkor eller atomvapen på sin jord utan
krigshot.
Moen 1974 s195: Halvard Lange som skrev under pakten
framhöll att den var rent defensiv. Ryssarna menade att
den var en offensiv sammanslutning, och grundade Warszawapakten som motvikt.

152 Skogstad 1972 s189, Coldevin 1970 s425, 430, Holden 1975b s92
153 Coldevin 1970 s425f, 428, Skogstad 1972 s285f, Moen 1974 s195,197, Holden 1975b s93ff
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Norden
och
Kalla
kriget
Sverige

Det har rått
enighet
om
Sveriges neutralitetspolitik.
Den bygger på
ett starkt försvar.
Nilsson
med flera samt
Carlsson menar
att Sverige ändå
haft en västorientering Den
uttalat konservative Carlsson
menade
att
såväl västorienteringen
som
det starka försvaret nu var i
gungning.154
Erfarenheterna
från
världskriget gjorde att
Norge föredrog
NATO framför
det planerade
nordiska
försvarsförbundet.155 Finlands
politik gick ut
på att vinna
Sovjets förtroende,
vilket
man lyckades
med i och med
VSB-pakten.156.

Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s256f: (Citat av utr.min. Torsten
Nilsson) ”I den mån neutralism innebär att vederbörande stat skulle
vara förpliktigad till något slags ideologisk neutralitet, kan det självfallet inte tillämpas på ett land som Sverige med vår fasta förankring i
den västerländska demokratin”. Neutralitet kan mötas med skepsis och
ses som ovilja att ta ställning i världsavgörande konflikter. Utvecklingen har emellertid lett till en positivare syn på neutralitet, Sverige ses
nu som en buffert. ”Alliansfrihet i fred, neutralitet i krig” tryggar också
freden i Sveriges omvärld.
Carlsson i Graninger & Tägil 1975b s287f: Erkännandet av Nordvietnam var ett avsteg från den ”västorientering” som varit grunden för de
demokratiska partiernas utrikespolitiska samstämmighet. Palmes regerings neskärningar i försvarsbudgeten i början av 1970-talet har gjort
att hela Sverige enligt den ”militära sakkunskapen” inte längre kan
försvaras. Att enigheten i försvarsfrågan på så sätt upphört är en av de
viktigaste händelserna i den politiska historien efter kriget. (Exempel på
konservatism)
Gustavsson i Graninger & Tägil 1975b s272: Solidariteten med Vietnams folk har ökat värdegemenskapen mellan alla grupper. (Exempel
på socialdemokrati)
Wahlbäck i Graninger & Tägil 1975b s307ff: Finlands president Paasikivi betonade att man måste lämna den gamla reserverade inställningen till Sovjet och inrikta sig på att vinna vänskap och förtroende.
Finland var litet och stormakterna bestämde i världen. Kartan visade
att det för Finlands del bara fanns en stormakt att räkna med. Godtagandet av VSB-pakten grundlade ett ryskt förtroende. Kommunisterna
i Finland hade krävt en pakt av ungersk-rumänsk modell, men Sovjet
accepterade Finlands förslag. Detta bekräftade Paasikivis tes och visade
att Sovjet inte ville föra kommunisterna till makten i Finland, och de
hamnade utanför följande finländska regering1948. s312ff: Eftersom
Sverige menade att neutraliteten var lättare att upprätthålla om hela
Norden var neutralt inledde man förhandlingar om ett nordiskt
försvarsförbund, skriver. Norrmännen krävde emellertid visa av sina
erfarenheter från 1940 en anknytning till västmakterna, vilket Sverige
menade skulle minska trovärdigheten för neutraliteten. Detta kunde få
ryssarna att skärpa sitt grepp om Finland. Norge tog hänsyn till
ryssarna genom att de ej tillät baser så länge hot saknades.

154 Nilsson, Moding & Albinsson 1971 s256f, Agne Gustavsson & Leif Carlsson i Graninger &

Tägil 1975b s272 (Gustafsson), 287f (Carlsson)
155 Krister Wahlbäck i Graninger & Tägil 1975b s312ff, Brolin, Dannert & Holmberg 1979

s216
156 Wahlbäck i Graninger & Tägil 1975b s307f, Brolin, Dannert & Holmberg 1979 s216
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Norden
och
Kalla
kriget
Finland

Relationerna
till
Sovjet är av största
vikt för Finland,
vilket
Finlands
efterkrigstida presidenter insett.157
VSB-pakten intar
en central och upphöjd position i
läroböckerna. 158
Virtanen mfl placerade Sovjet och
Norden i kategorin
grannländerna, de
tar också upp Sovjet
i samma årskurs
som Norden vilket
var ovanligt. Meinander och Selén
betonar emellertid
skillnaden mellan
Finlands relationer
till Norden och
Sovjet.159
ESSKavtalets
betydelse
för avspänningen
lyfts fram liksom
Finlands och Kekkonens roll vid dess
tillkomst. 160

Lehtonen & Huttunen 1976 s54: Det hör till små länders säkerhetspolitik att minska internationella spänningar.
Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s104: Enligt Paasikivi-Kekkonenlinjen är ömsesidigt förtroende grund för östrelationerna. Paasikivi menade att vi helt skulle glömma arvfiendeskapen. Hat som
inpräntats under årtionden kunde bara fås bort genom mycket information och resultat som övertygade finländarna om fördelarna
med goda grannrelationer. 108f: (Rubrik)”Hela folkets gemensamma
linje”. Förnyandet av VSB-pakten var enhälligt och hela Finlands
folk står bakom Paasikivi-Kekkonen linjen. s119f: ”Efter att Finlands
neutralitet blev allmänt erkänd i slutet på 1960-talet, blev den aktiva
säkerhetspolitiken landets nya utrikespolitiska mål. (Citat av Kekkonen) Vi har ansvar för våra grannars och hela världens säkerhet.
Castrén & Riikonen 1978b s145ff: Enligt Paasikivi måste Finland
sluta bygga sin utrikespolitik på overkliga förhoppningar och lära
sig realiteterna, Finlands litenhet och Sovjets stormaktsställning.
VSB-paktens artikel om vänskap och samarbete har blivit allt viktigare i tiden av avspänning på 1970-talet.
Virtanen mfl 1976: s151: Medlemskapet i Nordiska rådet och
VSB-pakten med Sovjet gör det lätt för oss att samarbeta. s154: Vi
är medlemmar i flera kretsar, hem, skola, de närstående, hemlandet, grannländerna och resten av världen.
Meinander & Selén 1974 s281: Finlands politik att upprätthålla
goda relationer till Sovjet är särskilt Paasikivis förtjänst, och Kekkonen har med gott resultat fortsatt politiken. s285: Finlands relationer till Sovjetunionen bygger inte, till skillnad från relationerna
till de nordiska länderna, på gemensamhet i traditioner, kultur och
samhällsförhållanden. Vänskapen bygger på att skillnaderna i
samhällsskick och tankesätt respekteras.

157 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s46, 60, 104, 107, 109f, 116, Castrén & Riikonen

1978b s143, 152f, Meinander & Selén 1974 s281
158 Lehtonen, Huttunen & Laine 1977 s108f, Castrén & Riikonen 1978 s147, 111, Saija &

Tuominen 1976 s101f
159 Meinander & Selén 1974 s285, Virtanen mfl 1976 s151
160 Virtanen, Leino & Kukko 1979 s147f, Castrén & Riikonen 1978b s159, Lehtonen,

Huttunen & Laine 1977 s119f, Lehtonen & Huttunen 1976 s54, Saija & Tuominen 1976 s100
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9 Analys av läroböcker, 1980-1991

9.1 Läroplaner
Den preliminära norska läroplanen Mønsterplan for grunnskolen 1985 (M85) var
en reviderad version av M74. 1987 permanenterades den som M87, som i stort
sett var identisk med M85. Lokala instanser skulle utifrån mönsterplanen utarbeta lokala läroplaner.1
Lärostoffet är indelat i ”fag”, som i sin tur är indelat i ”hovedemner” och
”delemner”. För årskurs fyra till sex var det lärostoff som är intressant för avhandlingen samlat under ”Orienteringsfag”. Huvudämnet ”Mennesker og
samfunn før oss” motsvarar ämnet historia, och där är endast delämnet ”Fra
europeisk historie og verdenshistorie” av betydelse för avhandlingen, då det skall
innefatta Syd- och Nordamerika på 1700-talet. De teman som mönsterplanen
tar upp sägs emellertid bara vara exempel.2
Under huvudämnet ”Europa og andre verdensdelar” finns delämnet
”Stormakter”. Dit räknas USA, Sovjetunionen och Kina, och man skulle ta upp
deras betydelse för världssamfundet.3
För årskurs 7 till 9 hittades det för denna avhandling intressanta stoffet under
”Samfunnsfag”. Huvudämnet ”Europa” består av ett geografiskt och tre historiska delämnen, som sträcker sig från 1700-talet till idag. Huvudämnet ”Verden
utenfor Europa” består av delmomenten Kulturmøter og kulturområder, Regioner
och Rike og fattige land, vilka är blandningar av geografiskt och historiskt
material. Huvudämnet ”Fred og internasjonal forståelse” innehöll
”Internasjonal politik”, där Öst-Västkonflikten, kapprustning och nedrustning
togs upp.4

1 Mønsterplan før grunnskolen 1986 s5, 7, Mønsterplan før grunnskolen 1993 s7f
2 Mønsterplan før grunnskolen 1986 s201f
3 Ibid s203
4 Ibid s217f
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Vad delmomenten skall innehålla är mycket fritt formulerat. Under Regioner
sägs till exempel endast ”Nord-Amerika” utan närmare specificering av vad som
borde sägas om området. I praktiken blandades lärostoffet bara om i läroböckerna, så att man kan urskilja om ett kapitel behandlar vad som tidigare kallades
historia eller geografi. I läroboksuppställningen har böckerna sorterats in under
”Geografi” i de fall då materialet om USA eller Sovjetunionen motsvarar det
som finns i svenska och finländska geografiläroböcker, även om boken i övrigt
behandlade både historia och samhällskunskap.
I den svenska läroplanen för grundskolan från 1980 slogs det fast att skolan skulle
”…hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa”. De samhällsorienterande ämnena skulle samtidigt ge förståelse
och respekt för alla folk och deras kulturer, civilisationer, värderingar och levnadssätt.5 I spänningen mellan dessa motstridiga mål blev det något oklart hur odemokratiska företeelser hos andra folk och kulturer skulle behandlas.
I geografi, eller ”Människans omgivning” som ämnet kallades i läroplanen,
skulle man på mellanstadiet behandla ett urval miljöer i Sverige, Norden, Europa
och i andra världsdelar. För högstadiets del nämns inga geografiska områden i
samband med regionalgeografin, i stället talade man om samhällsplanering,
internationellt samarbete, miljövård med mera. I historia, eller ”Människans verksamhet - Tidsperspektivet”, skulle Nordens och Europas historia fram till mitten
av 1700-talet behandlas i mellanstadiet. I högstadiet kom sedan utvecklingen från
1700-talet i Norden, några ledande världsländer och viktiga utvecklingsländer. På
bägge stadierna skulle aktuella frågor behandlas i ett tidsperspektiv. I samhällskunskap, eller ”Människans verksamhet – Samhällsperspektivet”, skulle man i
högstadiet behandla den militära och politiska situationen i världen med bland
annat internationella fredssträvanden samt Sveriges neutralitets- och säkerhetspolitik. Man skulle också jämföra olika ekonomiska system. I lågstadiet skulle
man behandla demokrati på lokal nivå och i högstadiet på riksnivå, men ingenting nämndes om internationella demokratifrågor.6
Grundskolan i Finland skulle enligt läroplanen från 1985 verka för den nationella kulturen och de nationella värderingarna, samtidigt som den skulle främja
det internationella samarbetet och freden.7
I historia och samhällslära behandlas det för den här undersökningen relevanta
stoffet i årskurs 6 till 9, med samhällsläran samlad till det sista året. I geografi
behandlades USA och Sovjet i årskurs 7 och 8, i mellanstadiet kunde Sovjet
behandlas flyktigt i avsnitten om Europas namngeografi och Asien.8 I och med
5 Skolöverstyrelsen 1984 s19, 120
6 Ibid s123-126
7 Skolstyrelsen 1987 s14f
8 Ibid s167-174
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gymnasielagen 1983 minskade statsmaktens detaljstyrning av undervisningen
genom läroplanen, i stället skulle skolorna utarbeta mer detaljerade planer utifrån de allmänt hållna ramarna i Grunderna för gymnasiets läroplan 1985. Utvecklingen mot mer allmänt hållna riktlinjer fortsatte i Grunderna för gymnasiets
läroplan 1994, då både skolor och elever fick ökad valfrihet. Utvecklingen illustreras kanske bäst av att sidantalet krympte från över 400 sidor 1985 till drygt
100 sidor 1994.9
1984 var ett av gymnasiets mål att fostra eleverna till samhällsmedlemmar
med samarbetsförmåga och fredsvilja. Undervisningen skulle också främja
”…den internationella kulturen och de nationella värdena samt det internationella samarbetet och freden ävensom jämställdhet mellan könen”.10
En faktor som i högsta grad påverkar undervisningen vid finländska gymnasier
är studentexamen. En stor del av undervisningen är inriktad på att eleverna skall
prestera så bra som möjligt där. Läroplanen från 1985 konstaterar också att
ämnesområden som ofta återkommer i examen får ökad tyngd i undervisningen.11 Detta är en faktor som måste hållas i minnet när man försöker värdera läroböckernas inflytande över undervisningen.

9.2 Folk och samhälle i Sovjetunionen
Under 1980-talet började läroböckerna uppmärksamma de etniska motsättningarna mellan olika grupper i Sovjetunionen. Svenskarna Graninger, Tägil
och Carlsson tog upp de etniska motsättningarna redan 1983, medan ingen
undersökt finländsk lärobok gjorde detta före 1990.
De finskspråkiga läroböckerna intresserade sig fortfarande för de finskbesläktade folken i Sovjetunionen. En geografilärobok konstaterade att en del av
Finlands energi kom från Tjumenfälten, där två små finskbesläktade folk tvingats avstå från sitt ursprungliga levnadssätt och sina naturresurser.
Flera norska läroböcker pekade på problem i det sovjetiska samhället som
stagnation, korruption, alkoholism och privilegier för eliten, men två läroböcker
målar också upp en problemfri bild av förment typiska sovjetiska familjers
vardag. I de svenska läroböckerna inskränkte sig samhällskritiken till Graninger,
Tägil och Carlssons omnämnande av alkoholismen. Torbacke och Furuhagen
menade att livet hade blivit bättre och bättre i Sovjetunionen. Fastän de
finländska geografiläroböckerna ägnade Sovjetunionen stort utrymme nämnde
de ingenting om samhällsproblemen. Istället var kapitlen om Sovjetunionen
fyllda med ”turistinformation” om teatrar, cirkusar, utställningar och dylikt.
9 Skolstyrelsen 1986 s7f, Utbildningsstyrelsen 1995 s95
10 Skolstyrelsen 1986 s15
11 Ibid s17

230

Många norska läroböcker intresserade sig för kvinnornas ställning i Sovjet,
men det rådde delade meningar om hur långt Sovjetunionen kommit i jämställdhet. De två svenska läroböcker som tog upp saken menade att de inte lyckats uppnå jämställdhet.

9.3 Folk och samhälle i USA
De norska läroböckerna framställde överlag indiansamhällena som ekologiska
utopier, vilka enligt två läroböcker också var föredömligt jämställda. Hansen
menade dessutom att irokeserna var tidigt ute med demokrati och att Irokesförbundet var en föregångare till såväl USA som FN. De svenska och finländska
läroböckerna fördömde de vitas behandling av indianerna utan att idealisera
dem. Enligt en finländsk geografilärobok hade emellertid indianernas situation
börjat förbättras.
I Norge, Sverige och Finland lyftes frihetsidealet fram som centralt för det
amerikanska samhället, men mest framträdande var det i Norge. Endast Meidän
maailma 7 (Vår värld 7) beskrev folkets nationalkaraktär; amerikanen var
praktisk, rörlig och uppskattade arbete. Norska läroböcker sysselsatte sig också
med kvinnornas situation i USA. Den beskrevs som dålig men samtidigt bättre
än på andra ställen. Sveen och Aastad lyfte fram kväkarna som pionjärer på jämställdhetens område. De meddelade också att de första norska utvandrarna var
kväkare.
I samtliga tre länder menade man att de svarta fortfarande hade det sämre
ställt än genomsnittsamerikanen, trots lagstiftning och åtgärder för att förbättra
deras situation.
Enligt svenska läroböcker var det inte så stor skillnad på partierna i USA. Historieläroböckerna var emellertid mer positiva till demokraterna än till republikanerna. Hos Graninger, Tägil och Carlsson sades till exempel att Reagan bars
till makten av en konservativ strömning med starka intoleranta drag. Man undrade också hur långt han skulle tillåtas gå i sina nedskärningar som hotade en
rad sociala program.

9.4 Sovjetunionens ekonomi
De norska och svenska läroböckerna menar att kollektiviseringen var ett stort
misslyckande som skördade enorma offer i människoliv. Industrialiseringen
beskrivs däremot som mer lyckad. De finländska läroböckerna var överlag mer
positivt inställda till framstegen under de första femårsplanerna än de svenska
och norska. Finlandssvenska läroböcker var mer kritiska till övergreppen under
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kollektiviseringen än de finskspråkiga, men inte lika kritiska som svenska och
norska.
Den aktuella situationen för Sovjetunionens ekonomi beskrevs som problemfylld i svenska och norska läroböcker. Ofta länkades problemen till själva
planekonomin som system, och vissa läroböcker nämnde Gorbatjovs försök att
komma till rätta med problemen. Norske Hansen målade emellertid fortfarande
1990 upp en positiv bild av Sovjetunionens ekonomi, där alla hade arbeten som
passade deras utbildning och erfarenhet.
I de finländska läroböckerna nämndes väldigt lite om Sovjetunionens ekonomiska problem jämfört med vad som var fallet i Norge och Sverige, och allvarligare kritik kom fram först 1990 och 1991.
I svenska läroböcker gjordes en grundlig analys av planekonomin som system. Två läroböcker gjorde en ingående jämförelse av plan- och marknadsekonomi utan att komma fram till att något skulle vara bättre än det andra. En
av böckerna, Graninger, Tägil och Carlsson från 1983, har emellertid blivit mer
kritisk mot planekonomin sedan 1975 års utgåva. Bland annat pekade man
1983 på den stora dolda arbetslösheten i Öst.

9.5 USA:s ekonomi
Läroböckerna beskriver utan undantag och oberoende av ursprungsland USA som
världens största och mest avancerade ekonomi. Tre norska läroböcker menar att
förlorarna i den hårda konkurrensen om att arbeta sig upp i samhället lämnats åt
sitt öde. I samtliga tre länder tog man upp den utbredda fattigdom som existerade
vid sidan av välståndet. Temat är emellertid minst vanligt i finländska böcker.
Två svenska läroböcker berömde Kennedy respektive Johnson för deras insatser
mot fattigdomen medan de gav Nixon och Reagan hård kritik. Tre norska läroböcker uppmärksammade också den ekonomiska politiken under Reagan med
dess höga rustningskostnader och skenande budgetunderskott trots stora offentliga besparingar.
I samtliga tre länder tog man upp sammanblandningen av den ekonomiska
och politiska makten i USA. I Finland nämnde man emellertid bara nästan 100
år gamla exempel på trusternas makt, medan man i Sverige och Norge sträckte
skildringen fram till de samtida multinationella företagen.
Fokuseringen på miljöproblemen i USA minskade däremot kraftigt i alla tre
länder under 1980-talet.
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9.6 Framstående personer
Detaljerna i berättelserna om de ryska härskarna Peter den store och Katarina II
samt förgrundsfigurerna från USA:s tidiga historia är desamma som under tidigare årtionden, i de fall då personerna behandlas mer grundligt. Trenden att
utrymmet för dessa personer krymper fortsätter emellertid även i läro-böckerna
från 1980-talet. Beträffande Rysslands historia är det bara Peter som så gott som
alla läroböcker behandlar, och från USA:s historia nämner de flesta läroböcker
åtminstone namnen Washington och Lincoln.

9.7 Sovjetunionen - demokrati eller diktatur?
I Sverige och Norge skildrades bolsjevikernas maktövertagande som mycket
våldsamt och blodigt. I Finland betonade de finlandssvenska läroböckerna också
förföljelserna och avrättningarna, medan de finskspråkiga läroböckerna istället
lyfte fram revolutionens breda folkliga stöd.
Fem norska läroböcker såg ändå positiva drag hos bolsjevikernas ideologi och
politik under sina första år vid makten. Bland annat tog två böcker upp det fria
intellektuella klimatet under 1920-talet. Enligt de finländska läroböckerna
erkände bolsjevikerna Finlands självständighet eftersom de respekterade folkens
självbestämmanderätt. De svenska läroböckerna hittade däremot ingenting positivt att säga om revolutionärernas första tid vid makten.
I samtliga tre länder skildrades Stalin som en diktator med oerhört många
människoliv på sitt samvete. De finländska läroböckerna var emellertid försiktigare med att nämna höga dödssiffror än de svenska och norska, som ofta
hamnade på tiotals miljoner offer.
Norska och svenska läroböcker från första halvan av 1980-talet anande ingen
uppluckring av vad de uppfattade som ett stelt kontrollsamhälle. Två svenska
läroböcker talade rentav om stabiliteten i situationen. ”De flesta finner rentav
tillfredsställelse i den stabilitet och ordning som det diktatoriska systemet innebär”, menade Bergström, Löwgren och Almgren. Den enda finländska kritiken
mot de samtida politiska förhållandena i Sovjetunionen hittade man hos Ahlskog och Sandholm 1990, då de återgav Gorbatjovs kritik. De svenska och
norska läroböckerna skrev mer om perestrojka och glasnost än de finländska.
Svenske Hildingsson menade 1989 att Gorbatjov undvikit att lyfta fram alla
missförhållanden, då detta skulle ha skadat partiet.
I de svenska samhällskunskapsläroböckerna rådde fortfarande under 1980talet en viss förvirring om vad demokrati och diktatur innebar. Till skillnad från
på 1970-talet tog emellertid två undersökta läroböcker klar ställning för att
Sovjetunionen var en diktatur. Liljequist och Björkryd förhöll sig däremot
fortfarande 1985 mer relativistiska till frågan. De förklarade att Sovjetunionens
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system enligt dess försvarare var mest demokratiskt, då proletariatet och dess
förtrupp styrde.

9.8 Sovjetunionen anföll sina små grannländer
I Sverige och Finland tog alla böcker som behandlade Vinterkriget och Baltikums öde upp Molotov-Ribbentroppaktens hemliga tilläggsprotokoll, där
Hitler gav Stalin fria händer i området. Finlandssvenskarna Ahlskog och Sandholm kallade tilläggsprotokollet ”klart imperialistiskt”, det dittills tydligaste
fördömandet i en finländsk lärobok efter kriget. Samtliga läroböcker i alla tre
länder skrev klart och tydligt att Sovjetunionen anföll i Vinterkriget. Norske
Hansejordet visade emellertid mindre sympati för de baltiska staterna, som
enligt honom fört en politik som liknade Hitlers.
Bara en av de undersökta finländska läroböckerna företrädde under 1980-talet linjen att Finland knuffades in i Fortsättningskriget av krafter utanför dess
kontroll. Nyberg menade att denna teori hade förkastats av forskningen, och
pekade liksom Castrén, Riikonen och Suuronen på en medveten politik. Ahlskog och Sandholm menade att forskningen ännu inte hade sagt sitt sista ord
men lutade också de åt att Finland styrts av en medveten anfallspolitik. De läroböcker från Sverige som angav några skäl till varför Finland gick in i kriget
talade också om erövringsmotiv.

9.9 Kalla kriget
De norska läroböckerna menade att Kalla kriget kom sig av ömsesidig fruktan
och misstro mellan västmakterna och Sovjetunionen. Sovjets fruktan behandlades mot bakgrund av historien med viss förståelse, medan man i några läroböcker förmedlade åsikten att USA:s fruktan för Sovjetunionen var överdriven.
De svenska läroböckerna talade istället om en ideologisk motsättning, där motsatsparen vanligtvis benämndes kommunism och kapitalism, men i ett fall
diktatur och demokrati. Av de finländska läroböckerna framgick inte vari
grundmotsättningen egentligen låg.
De finländska läroböckerna beskrev också införandet av folkdemokratiska regimer i Östeuropa mer kortfattat än de svenska och norska läroböckerna, och de
nämnde inte heller den sovjetiska inblandningen lika tydligt.
Av de svenska och norska läroböckerna framgick att USA drog igång Marshallplanen för att undanröja grogrunden för kommunismen i Europa. Tonen är
emellertid mer positiv i de norska läroböckerna. Oavsett baktankarna var planen
ett generöst och nyskapande tilltag, menade Bjørnsen. De finländska
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läroböckerna talade emellertid bara om ekonomiska motiv med planen och
nämnde inga politiska baktankar.
Läroböckerna från alla tre länder var överens om att Trumandoktrinen innebar att USA skulle stötta regimer som hotades av kommunismen. Norske
Bjørnsen var mycket kritisk till doktrinen och såg den som ett led i ett korståg
mot kommunismen. Enligt Historian linjoja 7 (Historiens linjer 7) baserade sig
doktrinen på det enligt boken sedermera ifrågasatta antagandet att Sovjet
gränslöst ville utbreda kommunismen.
Av de fyra norska läroböcker som behandlade Koreakriget var det bara Holden som med säkerhet utpekade Nordkorea som angripare, och han menade
också att Stalin antagligen låg bakom. De svenska läroböckerna uttryckte större
osäkerhet än tidigare om vem som egentligen anföll. I två finländska läroböcker
sades dock att Nordkorea var anfallare.
De finländska läroboksgranskarna hade förgäves krävt större utrymme för
Latinamerikas problem. Latinamerika och Cuba ägnades mindre utrymme i
finländska än i svenska och norska läroböcker. Den dominerande synen i alla
tre länder var emellertid att USA:s politik drivit Castros Cuba i armarna på
Sovjetunionen.
De finländska läroböckerna var mer knapphändiga och mindre kritiska än de
norska och svenska i skildringen av hur Sovjetunionen behållit sitt inflytande
över Östeuropa. I samtliga länder följde läroböckerna utvecklingen i Östeuropa
ända fram till publiceringsåret, så de senast tryckta läroböckerna hann få med
Östeuropas frigörelse.
De norska och svenska läroböckerna kritiserade i mycket kraftiga ordalag den
amerikanska krigföringen i Vietnam. Normännen Sveen och Aastad skrev att
vettskrämda och ofta drogade amerikanska soldater gick bärsärkagång i vietnamesiska byar. Svenska läroböcker talade om terrorbombningarna av Hanoi och det
hämningslösa dödandet av kvinnor, barn och gamla i Song My. De finländska
skildringarna av kriget är mycket torrare och betydligt mindre kritiska. Samma
mönster gick igen ännu tydligare i fråga om Afghanistankriget. Ingen finländsk
lärobok nämnde överhuvudtaget någonting om civilbefolkningens lidande och
sovjetiska övergrepp, medan de norska och svenska läroböckerna från andra hälften av 1980-talet ägnade stort utrymme åt detta.
I samtliga tre länder börjar läroböckerna från slutet av undersökningen se
mer optimistiskt på möjligheten att lösa eller begränsa kärnvapenproblemet. I
alla tre länderna betonades vilken utmaning de tidiga ryska rymdframgångarna
innebar för USA.
Av de norska läroböckerna stod Bjørnsen längst till vänster i sin tolkning av
Nordens ställning under Kalla kriget. Han visade klar sympati för de norska
NATO-motståndarnas tredje ståndpunkt. Dessutom menade han att det faktum
att Finland fick behålla sin självständighet efter Andra världskriget visade att Stalin
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kunde vara rimlig när inga militära intressen förelåg. Två andra norska läroböcker
sade istället att Finland pressats att föra en sovjetvänlig utrikespolitik.
Enligt de svenska läroböckerna rådde bred politisk enighet kring principen
”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Ändå framgick på flera sätt
att Sverige stod närmare väst. Enligt Liljequist, Björkryd och Altersten var till
exempel medlemskapet i Europarådet ett uttryck för Sveriges vilja att utanför
alla allianser samverka med de västliga demokratierna.
De finländska läroböckerna ägnade mycket stort utrymme åt att förklara Finlands utrikespolitiska ställning och VSB-paktens betydelse för Finlands neutralitet.
Presidenterna Paasikivi och Kekkonen gavs en central roll i historieläroböckerna. I
de finlandssvenska läroböckerna framkom kritik mot krigsansvarighetsprocesserna
efter kriget, och de antydde inrikespolitiska faktorer bakom notkrisen. I övrigt
beskrev även de Paasikivi och Kekkonens linje som lyckad och oomstridd. Läroböckerna ifrågasatte aldrig utrikespolitiken. Två läroböcker försvarade tvärtom
utrikespolitiken mot den utländska kritiken om ”finlandisering”. Termen borde
förstås som ett positivt exempel på förmågan hos ett land med västerländskt system
att leva i fredliga relationer till ett socialistiskt land, menade Ahonen med flera.
Överhuvudtaget framställdes det som om problemet med Finlands utrikespolitik
främst var av pedagogisk natur. Utrikespolitiken skulle förklaras, inte debatteras.

9.10 Sammanfattning
Under 1980-talet intog läroböckerna i samtliga undersökningsländer en alltmer
kritisk hållning till Sovjetunionen, något som accelererade i och med att allt fler
missförhållanden kom i dagen under Gorbatjovs Glasnost. De finländska läroböckerna uppvisar emellertid ända fram till Sovjetunionens upplösning en relativt
okritisk tendens jämfört med vad som är fallet i Sverige och Norge. På 1980-talet
blir det också tydligt att de finländska läroböckerna behandlar även USA och dess
allierade mindre kritiskt än de norska och svenska.
De mycket sovjetvänliga läroböcker som granskades vid det första Finländsk
– Sovjetiska läroboksseminariet överlevde emellertid inte in på 1980-talet. Författarna av finländska läroböcker valde under 1980-talet istället att erbjuda en
framställning som var så intetsägande att den inte tog ställning i några frågor
där någon av de bägge supermakterna var inblandade. Ett undantag var upptakten till Vinterkriget, där man nämnde Molotov-Ribbentroppaktens hemliga
tilläggsprotokoll och utan förbehåll tog ställning för att kriget inletts med ett
sovjetiskt anfall på Finland.
De svenska och norska läroböckerna fortsatte under 1980-talet konsekvent att
kritisera såväl Sovjetunionens som USA:s rättsövergrepp på mindre stater. Kriget i
Afghanistan fördömdes på samma sätt som Vietnamkriget. Egendomligt nog
började de svenska och norska läroböckerna under 1980-talet sväva på målet om
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vem som var anfallare i Koreakriget, medan de finländska böcker som nämner
kriget klart utpekade Nordkorea.
De finländska läroböckerna förklarade och försvarade fortfarande på 1980talet alla vändningar i det egna landets utrikespolitik. Den nationella uppslutningen bakom politiken sades vara total, och den utländska kritiken mot politiken förklarades bero på bristande upplysning och kunskaper.

9.11 Kasuistik 1980-1991
Folk och samhälle i Sovjet i läroböcker 1980-1991
Folken
i Sovjet
Norge

Folken
i Sovjet
Sverige

Liksom tidigare be- Hansen 1990 s53: I över 70 år styrdes landet efter sociarättar läroböckerna att listiska idéer med censur och sträng kontroll. Ändå klarade
Sovjetunionen består av många av nationaliteterna att bevara sin språkliga, kulturella
många olika folk. Det och religiösa egenart. Glasnost och reformpolitiken gör att
nya är att man nu näm- många nationaliteter ser möjlighet till större frihet. Det starner att folken börjat tade i de baltiska staterna vid Östersjön. Sammanhållningen
kräva allt större självbe- mellan nationaliteterna var inte så stor som myndigheterna
trodde.
stämmande.12
Man nämner det Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s117: I detta vidsträckta
stora antalet folk i land finns många folk och kulturer. De har inom sovjetrepubliSovjetunionen.
kerna i viss utsträckning lyckats behålla sin egenart.
Graninger, Tägil Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s217: I likhet med de kapitaoch Carlsson tar listiska länderna har födelsetalen sjunkit och skilsmässorna ökat,
upp de nationella dock är spädbarnsdödligheten hög. Fortsatt höga födelsetal i musmotsättningarna,
limska Centralasien förskjuter balansen till ryssarnas nackdel.
och detta redan Moskva försöker få ryska mödrar att föda fler och muslimska färre
barn. Man intensifierar utbildningen i ryska i Centralasien i avsikt
1983.13
att göra människorna där mer flyttbenägna. s218: (På 1970-talet:)
Antisemitismen har fått nytt spelrum, och gamla motsättningar
mellan ryssar och andra folk har åter kommit till synes. Oktoberrevolutionens centralmyt, att man byggde ett konfliktfritt kommunistiskt välfärdssamhälle, bleknade bort.

12 Sveen & Aastad 1989 s80, Amundsen & Mikkelsen 1989 s140f, Hansen 1990 s39, 53
13 Nordling mfl 1986 s158, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s217, Wennberg, Tillman &

Lindström 1983 s212f, 217, Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s117, 130
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Folken Läroböckerna nämner det Klingenberg & Wallenius 1990 s25f: Tsarregimens sluti Sovjet stora antalet folk i Sovjet- mål var en förryskning av de talrika nationaliteterna inom
Finland unionen, enbart böckerna gränserna. Detta ledde till stark opposition från minoritefrån 1990 och 1991 nämner terna, som fått en friare ställning inom Sovjet med kultusjälvständighetssträvandena.
rell autonomi. Enligt en beräkning finns idag 120 natioMollgren och Wikman ägnar naliteter, 55 % ryssar och 20 % ukrainare. Slavernas andel
1991 bara en spalt åt hela minskar och muslimernas ökar. Öppenhetspolitiken har
Östeuropa, utan att nämna gjort att den mångnationella statens problem har kommit
några ortnamn eller andra till uttryck bland annat bland krimtatarer, balter och
armenier.
detaljer.14
finskspråkiga Lemppinen 1986b s98: Statsledningen var 1918 beredd att förvandla
Finnar- I
läroböcker ägnas Finland till en tysk vasallstat, på grund av den tyska hjälpen i inbörnas
utrymme åt fin- deskriget och viljan att förena Östkarelen med Finland. Man grundade
släknarnas språkliga anspråken på antropologiska, geografiska och ekonomiska faktorer.
tingar
Finland släktingar i Sovjet. Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s48: De vita i Finland ville
Historieläroböcker blanda sig i det sovjetiska Östkarelens affärer och förena de finskpå bägge språk tar besläktade folken där med Finland. När det blev uppror i Östkaklart avstånd från relen skickade Finland frivilliga. Lenins regering lyckades emellerförsöken att in- tid besegra sina fiender.
förliva Östkarelen Kosonen, Lahti & Paarlahti 1991 s109: En del av Finlands energi
kommer från Tjumenfälten, där de finskbesläktade ”hantit” och
med Finland.15
”mansit” tvingats avstå från sitt ursprungliga levnadssätt och sina
värdefulla naturresurser.
Problem i En del norska Amundsen & Mikkelsen 1989 s146f: Anna och Volodja har valt
samhället läroböcker som bort barn, lägenheten är liten och de vill ha ett friare liv. Stoltbehandlar
det heten är en västerländsk stereoanläggning från svarta börsen.
Norge
sovjetiska
sam- Lönerna räcker inte så de arbetar extra. Volodja fotograferar
hället konstaterar skolbarn, han måste muta rektorn. Det är inget fel med det,
att det finns or- många gör så. Toppskiktet i partiet har tillgång till specialbutiker
dentliga sociala och andra privilegier. Gorbatjov har börjat inskränka ledarnas
problem, men det omstridda lyxliv.
råder ingen en- Bjørnsen 1985 s356: Motviljan mot förändring präglar många
hetlighet om vilka sidor av det sovjetiska samhället. Tidningarna ser ut som 1917.
de är. I berättel- Avståndet arbetare - elit kan ses som en kvarleva från tsartiden.
serna om 14-åriga Hansen 1990 s48ff: Familjen Sjukov bor i Tasjkent, storleken på
Nina (I fokus 7) familjen avgör hur stor bostad man får, hyrorna är de samma i
och familjen Sju- hela landet. Mamma är tandläkare, pappa lastbilschaufför. De
kov
(Hansen har ingen bil, få har det. Det är nära till den rena och fina tun1990)
nämns nelbanan. Dottern Irina vill bli ingenjör. Farfar är krigsveteran
däremot
inga med stor respekt, han kunde ha haft en gratis egen lägenhet men
sociala problem.16 föredrar att bo med familjen. Han var med vid Stalingrad. Aldrig
mera krig, säger farfar.

14 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s27, Louhisola, Hiidensalo & Louhisola 1981 s148, 179, 191,

Palenius & Louhisola 1990 s74, Klingenberg & Wallenius 1990 s25f, Ahlskog & Sandholm 1990
s134, Mollgren & Wikman 1991 s99, Kosonen, Lahti & Paarlahti 1991 s95-99, 113
15 Lemppinen 1986b s98, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s48, Louhisola, Hiidensalo &
Louhisola 1981 s154ff; Nyberg 1984 s107, Kosonen, Lahti & Paarlahti 1991 s98, 109
16 Sveen & Aastad 1989 s80f (Sociala klyftor, privilegier, alkoholmissbruk och stark
myndighetskontroll), Amundsen & Mikkelsen 1989 s146f, Hansen 1990 s48ff, Ertresvaag,
Rognaldsen & Aanes (I fokus 7) 1988 s28f, Bjørnsen 1985 s352, Holden 1984b s149
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nämner
Problem i Läroböckerna
samhället inte så mycket om problemen i samhället. GraSverige
ninger, Tägil och Carlsson
nämner alkoholmissbruk.
Torbacke och Furuhagen
med flera menar att folk
trots allt gradvis får det
bättre.17
Problem i Inget sägs om några sociala
samhället problem. Landet får gott
om plats i geografiFinland
läroböckerna, men framställningen är mestadels av
turistbroschyrsnatur.18
Kvinnorna
Norge

Kvinnorna
Sverige

Torbacke & Furuhagen 1985 s89: Skillnaden mellan
Ryssland 1917 och Sovjetunionen idag är enorm. För
Sovjetmedborgaren har livet blivit allt bättre med åren.
Analfabetism, svält och fattigdom är borta. Idag finns
god social omvårdnad, låg arbetslöshet, gratis utbildning
och sjukvård. Inkomsterna stiger. Priset är personlig
ofrihet, men trots partidiktatur, censur och hemlig polis
är Ryssland ett friare land för flertalet idag än någonsin
under sin historia.
Louhisola, Hiidensalo & Louhisola 1981 s158: På Bolsjojteatern finns både opera och balett. Björnar spelar
ishockey på Moskvas cirkus. ”Utställningen över nationalekonomins resultat” ger en koncentrerad bild av Sovjets produktion. Kreml är med sina palats och kyrkor en
av världens mest värdefulla byggnadskonstnärliga helheter. s178: Det ryska köket.
Ninas mamma och fru Sjukov Sveen & Aastad 1990 s89: ”En kvinne er ikke en
ur de ovannämnda berät- krukke. Hun går ikke i stykker om du slår henne
telserna har fina arbeten. I litt”, ryskt ordspråk. (Bild på kvinnor som drar lastberättelsen om Pjotr, den pråm uppför flod). Bilden visar hur efterblivet Rysssibiriske BAM-banebyggaren, land var och hur hårt kvinnor hade det. s94: Det var
framgår emellertid att hans fru kvinnor som inledde upproret i mars 1917.
bara tjänar 1/3 av hans lön. Hansejordet 1988 s143: Alexandra Kollontaj, soci(Amundsen & Mikkelsen). I alminister efter revolutionen, hade radikala åsikter
böcker med mer analyserande om äktenskap och jämställdhet. Hon fick igenom
texter kommer en rad histo- lagstiftning om full jämställdhet i familjen och fulla
riska och dagsaktuella pro- rättigheter för barn födda utanför äktenskapet.
blem fram. Hansejordet, Arbetet för lösare band mellan makar och kollektiva
Bjørnsen samt Sveen och hushåll gick inte igenom. Det är fortfarande långt till
Aastad lyfter fram Alexandra jämställdhet mellan makar i sovjetiska familjer.
Kollontaj. Holden menar att Bjørnsen 1985 s356: Familjen är traditionell, och
de sovjetiska kvinnorna efter Högsta sovjet är ett fågelberg av mörkklädda män.
industrialiseringen ändå kom Holden 1984a s30: ”Enda om svært få rykte opp i
längre än sina medsystrar på sjølve toppstillingane i parti og stat, fekk kvinnene
fleire leidande stillingar i undervisning, helsestell,
andra håll.19
industri og transport enn elles i verda”.
Kvinnorna har slitit Hildingsson 1989 s301f: Lenin talade om kvinnornas rätt att
hårt och deras insatser bli jämställda med männen och befrias från det djuriska slitet
har varit mycket i hushåll och kök. De flesta kvinnor i Sovjet fick göra tungt
viktiga för Sovjet- kroppsarbete plus hushållsarbete. Kvinnor fick ledande beunionen, men jäm- fattningar, men varken Lenin eller efterträdarna delade
ställdhet har man inte makten inom partiet med kvinnorna. De flesta chefer är
män, också i kvinnodominerade yrken.
uppnått.20

17 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s217, Torbacke & Furuhagen 1985 s89
18 Louhisola, Hiidensalo & Louhisola 1981 s157f, 178
19 Sveen & Aastad 1989 s80, Sveen & Aastad 1990 s89, 96, Hansen 1990 s48, Ertresvaag,
Rognaldsen & Aanes 1988 s28, Amundsen & Mikkelsen 1989 s147, Bjørnsen 1985 s160, 352,
Hansejordet 1988 s143, Holden 1984a s30, 1984b s149
20 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s217, Hildingsson 1989 s301f
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Bildning
och utbildning
Sverige

Utbildningsnivån har
stigit mycket snabbt i
Sovjetunionen, och
analfabetismen
har
utrotats. I skolorna
råder en sträng disciplin. Tonvikten ligger
på naturvetenskap och
”fostrande” ämnen. 21

Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s311: Tidigt var utbildningen progressiv med politisk skolning, fria former och
medbestämmande för eleverna. Varken inom grundutbildningen eller vid universiteten nåddes målen. Under Stalins
tid startades en mängd skolor samt en kampanj för att lära
folket skriva läsa och räkna. Det rådde hård disciplin och
stark lärarstyrning. Satsningen var mycket framgångsrik, i
slutet av 1930-talet var analfabeter ovanliga. I högre utbildning gavs företräde åt teknik och naturvetenskap. Av de
humanistiska ämnena var historia särskilt gynnat, en kommunistisk tolkning av historien gav stora möjligheter att
påverka människorna

Folket och samhälle i USA i läroböcker från 1980-talet
Indianernas samhälle före Alnæs 1988 s304f: Hos irokeserna valde man en kvinnlig och
de vitas ankomst framställs en manlig hövding, också i andra stammar hade kvinnorna en
som en ekologisk utopi, stark ställning. Det var otänkbart för indianerna att äga jord.
som kontrasteras mot det De hade enastående kunskaper om naturen, och lämnade
samhälle som ersatte dem. aldrig skräp efter sig på rastplatserna.
Alnæs och Hansen hittar Hansen 1986 s189: Bara enhälliga beslut var bindande för
också feministiska kvaliteter irokeserklanerna. Detta var en form av demokrati som var
hos indianerna, den sist- ovanlig i Europa på den tiden. Styrelseformen som senare
nämnde talar också om infördes i USA liknar lite på irokesernas förbund. Också
deras demokrati. De vita FN har något av det samma. Här var irokeserna först ute.
var nära att utrota india- s191: Prärieindianernas jakt hotade aldrig bestånden, men
jordbrukarna sköt och dödade bison när det var möjligt.
nerna.22
De svenska läroböckerna ide- Westin & Pederby 1982 s272f: I början av 1500 talet
Indiaaliserade inte indianerna som fanns antagligen över 1 miljon indianer i nuvarande
nerna
Sverige de norska, men de fördömde USA, 1900 fanns bara 237000 kvar. En kultur och en
kraftigt de vitas behandling av civilisation hade förstörts. En del forskare talar om
rasmord.
dem.23
Precis som de svenska läro- Castrén, Riikonen & Suuronen 1990: Vid Wounded Knee
Indiaböckerna kritiserar de fin- 1890 dödades 300 siouxer, mest kvinnor och barn.
nerna
Finland ländska behandlingen av Lilja mfl 1981 s24: Reservaten är karga, men lyckligtvis
indianerna utan att ideali- har man hittat olja och malmer. Nära västkusten tjänar
sera dem. Enligt Lilja mfl indianerna på turism, apacherna har gjort sitt reservat till
börjar indianerna emellertid ett stort rekreationsområde. Bureau of Indian Affairs har
tillsammans med indianernas ledare fått över 100 indufå det bättre.24
strier placerade nära reservaten.
Indianerna
Norge

21 Nygrén 1980 s116-121, Hildingsson 1989 s301, Torbacke mfl 1985 s167 (Inget om natur-

vetenskap), Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s311
22 Aalnæs 1988 s304f, Amundsen & Mikkelsen 1987 s82, 120f, Moe 1981 s145ff, Sven &
Aastad 1990 s46, Hansen 1986 s188-194
23 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s31, Westin & Pederby s272f, Wennberg, Tillman &
Lindström 1983 s84, Hildingsson 1989 s324, Torbacke mfl 1985 s74, Nordling, Wittenstam &
Fröroth 1984 s110, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s253
24 Castrén, Riikonen & Suuronen 1990 s98, Lemppinen mfl 1986a s93, 97, Lilja mfl 1981 s23f,
56f, Ahlskog & Sandholm 1987 s98f, Ahlskog & Wallenius 1985 s98f
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Många läroböckers nämner Alnæs 1988 s307: Yttrandefrihet, religionsfrihet och
friheten som central för det näringsfrihet var högt värderade.
Sveen & Aastad 1990 s51: Kväkarna reagerade på att
amerikanska samhället.25
Kvinnornas situation kan kvinnorna nedvärderades i samhället. USA hade världens
sammanfattas som dålig, första kvinnliga läkare, och de flesta kyrkosamfund
men ändå bättre än på godtog kvinnliga präster. (Finstilt) De första utvandrarna
från Norge var kväkare.
andra ställen.26
Några läroböcker Westin & Pederby 1982 s 277: Självständighetsförklaringen är
Friheten i nämner frihet i berömd, där sägs att alla är skapade lika med rätt till liv, frihet
den nya samband med USA, och strävan efter lycka. USA visade att man kunde skapa en stat
världen men det är inte lika där frihet och jämlikhet rådde.
Sverige framträdande som i Nygren 1980 s99: Frihetstraditionen är starkare än i något annat
land. På gott och ont, alla vuxna har rätt att skaffa sig skjutvanorska böcker.27
pen. Fundera över vilka nackdelar det kan föra med sig.
Natio- Friheten nämns i några Palenius & Louhisola 1989 s59: I USA har man alltid
nens
böcker.28 Lilja mfl beskri- betonat den personliga friheten, också media har stor
egenver amerikanens national- frihet. Media är en viktig opinionsbildare, och maktskaper karaktär, vilket annars inte havarna är mycket beroende av folkets åsikt.
Finland längre förekommer på Lilja mfl 1981 s58: Amerikanen är praktisk, uppskattar
arbete och är rörlig.
1980-talet.
De svarta och andra mi- Ertresvaag, Rognaldsen och Aanes 1988 s161: Indianer
Rasnoriteter har diskriminerats och svarta har diskriminerats i USA. Det hör till den
problångt fram i tiden, och är norska kulturen att fördöma andra för rasdiskriminering,
lem
Norge trots lagstiftning fortfarande vi har varit duktiga på att lösa rasproblem i andra länder.
värre drabbade än andra av På senare tid har vi emellertid blivit mindre högröstade, då
orättvisorna
i
det vi genom invandringen fått rasproblemen in på livet.
Moe 1981 s147: Det är ännu långt tills alla har samma
amerikanska samhället.29
chans till arbete och ett gott liv som de vita, på många
ställen lever man i olika världar.
Trots lagstiftning Torbacke mfl 1985 s77: Minoriteterna I USA har fortfarande
Rasoch en lång kamp lägre inkomst och medellivslängd, sämre bostäder och utbildning
probhar slavarnas ätt- samt högre arbetslöshet. Svarta har ännu inte uppnått jämlikhet,
lem
Sverige lingar och andra men situationen har förbättrats. s258 Black Power kunde lika lite
minoriteter
det som medborgarrättsrörelsen i grunden förändra de svartas
fortfarande sämre ekonomiska och sociala villkor. Regeringen var inte beredd att
än genomsnittet.30 satsa vad som krävdes, trots att rustningen kostade mycket mer.

Friheten i
den nya
världen
Norge

25 Aalnæs 1988 s307, Sven & Aastad 1990 s42, Bjørnsen 1985 s50
26 Aalnæs 1988 s309, Sven & Aastad 1990 s51, 126, Bjørnsen 1985 s51
27 Westin & Pederby 1982 s277, 284, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s283, Nygren 1980

s99
28 Palenius & Louhisola 1989 s59, Ahlskog & Sandholm 1987 s95, Castrén mfl 1991 s166f
29 Ertresvaag, Rognaldsen & Aanes 1988 s161, Moe 1981 s147, Sveen & Aastad 1989 s73,
Amundsen & Mikkelsen 1989 s82, 87, Bjørnsen 1985 s54f, 179, 337, Hansen 1986 s195ff
30 Hildingsson 1989 s155f, 325f, 335f, Torbacke & Furuhagen 1985 s77, 258, Nordling mfl
1984 s110f, 116, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s256, 396f, Nygrén 1980 s103f,
Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s85f, Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s95, 110
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Rasproblem
Finland

Precis som de svenska och
norska böckerna konstaterar
de finländska att de svarta
trots lagstiftning mot diskriminering fortfarande har det
sämre ställt än de vita.31

Partierna
Sverige

Det är inte samma
ideologiska skillna-der
mellan partierna i
USA som i Europa.
Demokraterna
kan
emellertid ses som
mer liberala och republikanerna
som
mer
konservativa.
Historieläroböckerna
är som regel mer positiva till demokratiska presidenter.32

Ahlskog & Sandholm 1990 s126ff: Medborgarrättslagarna förbjöd alla former av rasdiskriminering. I dag
kan man säga att lagarna slagit igenom, men det är ännu
lång väg till fullständig rasjämlikhet i USA.
Lilja mfl 1981 s56f: De svartas sämre ställning är fortfarande ett stort problem, grundorsaken är lägre utbildning och sämre ekonomisk situation.
Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s213f: Partierna är inte
partier i svensk mening, snarare stora valorganisationer. Demokraterna betraktas dock som liberala med stöd av fackföreningarna och republikanerna som konservativa med stöd av
de stora affärsintressena. De reella motsättningarna går inte
mellan partier utan mellan ekonomiska, sociala och regionala
intressen. (Kort historik över presidenterna under efterkrigstiden, demokrater beskrivs som progressiva, republikaner som
hinder för reformprocessen). I slutet av 1970-talet kom en
stark konservativ strömning, delvis ekonomisk, delvis religiös
och moralistisk, med starka intoleranta drag. Den slog igenom
med full styrka när Carter förlorade mot den ytterst konservative Reagan. Hans stora nedskärningar och skattesänkningar
kan hota en rad sociala program. Det är för tidigt att avläsa
effekterna av åtgärderna eller att förutsäga hur långt han tillåts
gå.

31 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s118, Lemppinen mfl 1986a s101, Lilja mfl 1981 s56f, 95,
Ahlskog & Sandholm 1987 s102, Ahlskog & Sandholm 1990 s126ff, Klingenberg & Wallenius
1990 s66f, Palenius & Louhisola 1989 s65 (Slummen i Harlem)
32 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s213f, Larsson 1989 s99, 120, Nygrén 1980 s110,
Liljequist mfl 1985 s233, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s397, Torbacke & Furuhagen
mfl 1985 s40
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Sovjets ekonomi i läroböcker från 1980-talet
De
första
femårsplanerna lyckades bygga upp
en stor tung
industri, till
priset av stora
uppoffringar
för
folket.
Tvångskollektiviseringen
var
däremot ett
stort
misslyckande som
krävde miljoner dödsoffer.
Bjørnsen är
den
mest
positive vad
beträffar Stalintidens
ekonomiska
framsteg.33

Bjørnsen 1985 s170: För att skaffa mat nog för att genomföra industrialiseringen skulle jordbruket kollektiviseras. De rika bönderna, kulakerna,
tvingades ansluta sig till kollektiven. De som vägrade deporterades eller dräptes, ibland i reguljära slag. Till och med Stalin blev betänksam och varnade
för överdrifter. Det blev hungersnöd i de rikaste jordbruksdistrikten när
bönder satte eld på odlingar och redskap. Tvångskollektiviseringen blev avbruten, men någon lösning hittades aldrig. s171: Ungdomsorganisationen
Komsomol gick i spetsen för industrialiseringen, vad de saknade i kunskap
tog de igen i entusiasm. Partiideologerna förklarade de inkomstskillnader som
uppstått med att man under socialismen måste satsa allt för att nå ett samhälle
där det var möjligt att införa överflöd, frihet och jämlikhet. Femårsplanen
genomfördes officiellt på 4 år, partikongressen 1934 kallades ”segerherrarnas
kongress”. Priset var högt, de miljoner bönder som strömmade till städerna
hade ingenstans att bo då hus inte fanns med i femårsplanen. De saknade
skor och kläder, och entusiasmen kunde inte vara för evigt. s173 Men Sovjet
blev en industristat, och uppbyggnaden av förbruksvaruindustrin var i full
gång då internationella händelser kullkastade planerna.
Hansejordet 1988 s142: Troligen miste 10 miljoner människor livet i
samband med omläggningen av jordbruket.
Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s73: Kollektiviseringen genom-fördes
med hänsynslösa metoder. Motståndarna karaktäriserades som kulaker, tusentals dräptes eller deporterades. Produktionen sänktes drastiskt, än idag har jordbruket problem som härstammar från den hårdhänta och byråkratiska kollektiviseringen… Även om planen för jordbruket inte gick att genomföra och industrimålen var för högt satta så blev mycket genomfört, särskilt i metallindustri
och kraftverksbygge. Vi har alla hört vad som hände med motståndarna till
kollektiviseringen, något av detsamma gällde industrin. De som inte uppfyllde
kvoterna skickades till arbetsläger.
De svenska läroböckerna Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s310: Satsningen låg i
De
första är ense om att in- första hand på tung industri, sovjetmedborgarna tvingades infem- dustrialiseringen skedde skränka sin privatkonsumtion då produktionen av konsumunder stora umbäranden tionsvaror fick stå tillbaka. Resultatet var mycket imponerande,
årsoch försakelser, och att vid slutet av 1930-talet hade bara USA större industriprodukplanerna kollektiviseringen skör- tion. Miljoner arbetare behövdes från jordbruket, det var möjligt
Sve- dade stora offer i männi- endast om jordbruken slogs samman och maskiner användes.
skoliv. Samtliga menar Bönderna ville inte förlora äganderätten till sina jordar. Kularige
att
industrialiseringen kerna gjorde häftigast motstånd. Bönderna förstörde och brände
var lyckad, endast Berg- hellre än att överlämna redskap, säd och boskap. Kulakerna
ström, Löwgren och utrotades som klass på Stalins order, 100 000-tals sköts och ca 3
Almgren anser det- miljoner deporterades. Genom kollektiviseringen blev jordbruket
samma om kollektivise- effektivare och spannmålsproduktionen ökade. Priset var svår
hungersnöd och brist på kött på grund av slakten. Miljoner
ringen.34
människor torde ha dött av svält i början av 1930-talet.
De
första
femårsplanerna
Norge

33 Hansejordet 1988 s142, Sveen & Aastad 1990 s98, Bjørnsen 1985 s1985 s170-173,
Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s73f, Holden 1984a s29ff
34 Hildingsson 1989 s300f, Torbacke mfl 1985 s86f, Bergström, Löwgren & Almgren 1983
s310, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s117, Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s213f
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De finländska läroböckerna Lemppinen mfl 1986a s139: Stalin sade att socialismen
är mer positiva till de upp- måste byggas med jordbrukets resurser. Detta förutsatte en
nådda resultaten under de kollektivisering. Tvångsmedel användes ofta, vilket garanförsta femårsplanerna än de terade en snabb förändringstakt. Jordbruksproduktionen
svenska och norska. De förblev emellertid länge låg, till exempel var det hungfinlandssvenska
böckerna ersnöd åren 1931-32.
skildrar övergreppen som Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s29: Bönderna pålabegicks under kollektivise- des att ansluta sig till kolchoser. Detta mötte motstånd, till
ringen mer kritiskt än de och med sabotage. Motståndarna uppviglade bönderna att
finskspråkiga, men inte så slakta sin boskap innan de anslöt sig.
kritiskt som i Sverige och Ahlskog & Sandholm 1990 s29: En del vägrade att avstå
Norge.35 Exemplen till sin jord. Motståndet slogs ner, motståndarna avrättades
höger jämför hur kollekti- eller förvisades till Sibirien.
viseringen skildras i de fin- Klingenberg & Wallenius 1990 s24: Stalin använde den
ländska läroböckerna, med stora massan av småbönder och lantarbetare i kampen mot
de två finskspråkiga överst. kulakerna. Dessa såg sin ställning hotad och spjärnade
De svenskspråkiga utkom emot. Tvångskollektiviseringen med förvisningar och liknågot år senare när glasnost videringar ledde till svår hungersnöd. Trots stora begynnelredan hade gett effekt, vilket sesvårigheter blev kollektiviseringen på längre sikt en framnaturligtvis kan påverka gång. Å andra sidan krävde den miljontals offer bland
landets mest arbetsdugliga befolkningsdel, kulakerna.
skildringen.
Jord- Samtliga menar Bjørnsen 1985 s353: Torka och tokiga odlingsmetoder gjorde att de
bruk- att Sovjets jord- stora jordbruksplanerna slog fel, vilket ledde till stor import från
bruk har prob- USA och Canada. ”Vi kan inte laga vetekaka av statistik”, utbröt
ets
Nästan Chrustjev när det trots siffrorna rådde brist på säd.
pro- lem.
blem samtliga nämner Amundsen & Mikkelsen 1989 s143: Sovjet har mer jord per invåNor- den stora andelen nare än de flesta länder, ändå är man inte alltid självförsörjande.
av produktionen Kritiker menar att lågt arbetstempo och låg insats är viktigare än
ge
som kommer från klimatet. Kolchosmedlemmarna delar vinsten av produktionen. Alla
böndernas
små får odla en liten privat jordbit på 5 dekar. Därifrån kommer 1/3 av
Sovjets grönsaker, ägg och potatis och ½ av mjölken och köttet.
privata lotter.36
Man har länge satsat Sveen & Aastad 1989 s81: Sovjetunionen är i desperat behov av
Indus- mest på tung industri, högteknologi från väst, men USA lägger hinder i vägen.
trins men försöker nu öka Amundsen & Mikkelsen 1989 s143: Med sina resurser borde
pro- produktionen av kon- Sovjet vara världens rikaste land, så är det inte. En stor del av
blem sumtionsvaror. Läro- resurserna är svårtillgängliga i Sibirien. Administrationen och
Nor- böckerna pekar emel- organisationen är ineffektiv. s144f: Bild på skördetröskor, text:
lertid ut en mängd Många skördetröskor faller ofta i stycken. Kläder går upp i sömge
olika problem hos den marna, diaprojektorer måste slås av var 20:e minut för att inte
sovjetiska industrin. börja brinna. Det tar tid att få varor till butikerna, kvastar och
Undantaget är Han- kvastskaft kan komma med en månads mellanrum.
sen, som ger en rela- Hansen 1990 s45: När vi använder uttrycket staten, så menar vi
tivt positiv bild av alla som bor i ett land. Staten bygger och äger alla fabriker. s50:
Alla har rätt till arbete i Sovjet. Alla arbetsföra tilldelas arbeten
Sovjets ekonomi.37
som passar deras utbildning och erfarenhet.

De
första
femårsplanerna
Finland

35 Ahlskog & Sandholm 1990 s29, Klingenberg & Wallenius 1990 s24, Lempinen mfl 1986a
s138f, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s28f
36 Ertresvaag, Rognaldsen & Aanes 1988 s115ff, Sveen & Aastad 1990 s77, 80, Amundsen &
Mikkelsen 1989 s143, Holden 1984b s148f, Hansen 1990 s46 (Inget om privata lotter),
Bjørnsen 1985 s252, 353 (Inget om privata lotter)
37 Sveen & Aastad 1989 s76f, 80, 81, Amundsen & Mikkelsen 1989 s143ff, Bjørnsen 1985
s353, Holden 1984b s147
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Ekonomins
problem
Sverige

Miljö
problem
Norge
Miljö
probl.
Sve.
Levnadsstandard
Nor.

Trots
stora
naturresurser
och
upprepade försök
till reformer
kvarstår stora
problem hos
den sovjetiska
ekonomin.
Hildingsson
nämner redan
1985 Gorbatjovs
reformer.38

Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s211: Avstånden och transportkostnaderna är landets stora problem. s93: Varför importerar Sovjet vete
från USA? En del av svaret ligger i klimatzoner och nederbördstillgång,
men man brukar också peka på andra skillnader. USA:s jordbruk är
marknadsinriktat, bonden tjänar själv på högre produktion. I Sovjet har
den enskilde inte samma intresse för skötseln. Planhushållningen har fört
resurserna till industrin, och andra världskriget gick härjande fram över
den bästa jordbruksmarken.
Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s391: Alltsedan det privata ägandet av jorden avskaffades har man brottats med stora problem beträffande livsmedelsförsörjningen. Produktiviteten är låg jämfört med Sverige, för att inte tala om USA. De privata täpporna är betydligt produktivare. s392: Bildtext; Mekaniseringen är under utveckling, fortfarande
görs mycket arbete för hand.
Hildingsson 1985 s305: Myglarna skulle jagas bort, privat och kooperativ företagsamhet uppmuntrades. Det är ett system som påminner om
västvärldens kapitalism, men utan kapitalister.
Några läroböcker Amundsen & Mikkelsen 1988 s103f: Experterna försäkrade att
nämner miljöpro- olyckor i kärnkraftverk inte kan ske, därför blev världen chockad när
blem, men det är det skedde i Sovjet 1986.
inte
domine- Hansen 1990 s 42: Vatten från floderna används till konstbevattning, vilket leder till stora problem med vattenståndet i de stora inrande.39
sjöarna. Aralsjön kan vara försvunnen om 30 år.
Enstaka
miljöproblem Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s118: Kaspiska havets
areal minskar ständigt, ett problem för fiske och sjöfart.
nämns i endel böcker.40
Lönerna är låga, men så är också
kostnaderna för nödvändigheterna. Köandet efter varorna tar
lång tid, och kvaliteten är ofta
dålig.41

Bjørnsen 1985 s355: Lönerna är låga, men boende,
mat, semester och andra nödvändiga ting är billiga.
Problemet är köer, väntetid och dålig kvalitet på varorna. Kriminaliteten är låg, och det finns ett bra utbud för barn, särskilt barn med talang tas vara på.

38 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s215ff, Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s83, 211ff,
215-219, Holdar & Sellergren 1980 s121f, 128 s127f, Bergström, Löwgren & Almgren 1983
s391f, Nordling, Wittenstam & Fröroth 1986 s162, Hildingsson 1989 s304f
39 Hansen 1990 s42, Amundsen & Mikkelsen 1988 s103f, Amundsen & Mikkelsen 1989 s139
40 Forsström, Holdar & Sellergren 1980s 118, 125, 131, Nordling, Wittenstam & Fröroth 1986
s166,
41 Bjørnsen 1985 s355, Amundsen & Mikkelsen 1989 s145 (Kvalitet och köer), Hansen 1990
s50 (Löner och samhällsservice)
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Levnadsstandard
Sverige

Sovjets
ekonomi
idag
Finland

Man har lägre
löner än i väst,
men också lägre
omkostnader.
Varubrist och köer
är ett stort problem. Det finns
stora
löneskillnader, och partieliten har många
privilegier42

Torbacke mfl 1985 s88: Under 60- och 70-talet har levnadsstandarden höjts. Man satsar allt mer på produktion av konsumtionsvaror. Lönerna är betydligt lägre än i västvärlden, men inkomstskatten är obetydlig och baslivsmedel är mycket billiga. Lyxvaror som
kaffe kan ha skyhöga priser. Man bor trångt men har låga hyror.
Aldrig har det ryska folket haft det så bra, problemet är inte brist på
pengar utan brist på varor. Tsartidens överklass av godsägare och
officerare har ersatts av ny klass av officerare, ämbetsmän och partifunktionärer. De kan tjäna upp till 10 gånger så mycket som en arbetare och har många privilegier. Brezjnevs försvar är att man lever
enligt den socialistiska principen ”Från var och en efter hans förmåga, till var och en efter hans arbetsinsats”.
Löneskillnaderna
och Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s122: Länge rådde brist
partielitens
privilegier på konsumtionsvaror. Kvaliteten var ofta dålig då fabriks-lednämns inte i de fin- ningen bara försökte uppfylla krävda produktionstal.
ländska läroböckerna. Ahlskog & Sandholm 1990 s149f: Problemet med Finlands
Problemet med köer bilaterala handel med Sovjet är att finländska konsumenter förenämndes endast av Pale- drar varor från andra länder, konsumtionsvarornas andel av
nius och Louhisola handeln är bara 2 %. s133: Chrustjev ville gå förbi USA inom
1990. Varubrist och 20 år, istället ökar skillnaden i levnadsstandard år för år.
kvalitetsproblem fram- Palenius & Louhisola 1990 s83: Jordbrukets avkastning är
kom i två läroböcker. (Se liten, man tvingas därför årligen importera säd. Trots att man
till höger). I geografi- har fler djur per invånare än i Finland råder brist på kött. s97:
boken Meidän maailma (Jämförelse USA-Sovjet, utfaller i allt väsentligt till USA:s
5 från 1981 nämndes fördel) Att minnas: Bägge länderna har sina problem, men
endast
miljöproblem. USA är konsumentvänligare. s75: (Finstilt i marginalen) Sovjet
Det är först i läroböck- inriktar sig på att skapa en marknadsekonomi 1993-95.
erna från 1990 och 1991 Kosonen, Lahti & Paarlahti 1991 s112f: Nyheter om allvarliga
som kritiken hårdnar miljöproblem kommer nästan dagligen, årtiondena av
hemlighetsmakeri har upphört.
något.43

42 Nygrén 1980 s115f (Inget om varubrist och köer), Torbacke mfl 1985 s88, 240, Nordling mfl
1986 s160f (Inget om löner och kostnader)
43 Ahlskog & Sandholm 1990 s130, 133, 149f, Castrén & Riikonen 1985 s122f, Louhisola,
Hiidensalo & Louhisola 1991 s167, 172, Palenius & Louhisola 1990 s75,83, 97, Kosonen, Lahti
& Paarlahti 1991 s104, 112f
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Planekonomi
som
system
Sverige

Svenska läroböcker ägnade förhållandevis stort
utrymme åt att analysera
planekonomin som system. Graninger, Tägil
och Carlsson samt Liljequist och Björkryd med
flera jämför den ingående
med marknadsekonomin,
utan att ta ställning för
någondera. Jämfört med
skildringen i Graninger
och Tägil från 1975 har
emellertid planekonomin
förlorat mark, till exempel
tolkas avsaknaden av arbetslöshet nu betydligt
mer negativt. Wennberg,
Tillman och Lindström är
mest negativa till planekonomin.44

Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s192: Systemen funge-rar
inte bra i renodlad form, alla ekonomier är blandekonomier.
s193 I början av 1980-talet var bägge systemen i djup kris,
och starka krafter ville gå mot renare former av marknadsekonomi i väst och planekonomi i öst. s194: Inget av systemen är överlägset ur tillväxtsynpunkt. Det är större arbetslöshet i väst, eftersom många innehar högst ineffektiva arbeten i öst. Man får lön istället för socialbidrag, även om ens
bidrag till ekonomin är litet. Detta leder tillsammans med
andra statliga ingrepp till att ekonomin blir mindre effektiv,
och att lönerna och konsumtionen blir lägre än i väst. Det är
svårt att bedöma om socialistisk eller kapitalistisk blandekonomi är effektivast, med säkerhet är dock den ekonomiska friheten för de företagsamma mycket större i väst.
Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s83: Planerna
stämmer inte alltid med allmänhetens önskemål. Då opposition inte är tillåten kan felaktiga satsningar pågå länge.
Förföljelsen av oliktänkande kväver nya idéer och uppslag.
Politisk styrning gör att näringslivets grenar samverkar dåligt,
vilket ibland leder till brist och ransonering.

USA:s ekonomi i läroböcker från 1980-talet
Amundsen & Mikkelsen 1989 s78f: ”USA - ’Biggest in the World’”. I
USA är mycket ”big”, både av naturen och av mänsklig verksamhet.
Sequoia-trädet General Sherman är världens mest massiva levande objekt.
World Trade Center är världens högsta kontorsbyggnad. USA är världens
mest resursrika land, dessutom har man lärt sig utnyttja naturens gåvor.
USA är världens rikaste land.
Störst
USA är världens rikaste Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s94: Rubrik:
Sver-ige land, med världens största ”Världens ledande industriland”. Alla sätt att jämföra visar
och mest avancerade att USA är världens ledande industriland. Rubrik:
”Välstånd inom landet- Supermakt i världen”.
ekonomi.46
Störst
Norge

USA:s ekonomi
är
störst
i
världen.45

44 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s192ff (Jfr Graninger & Tägil 1975b s346f), Nygrén 1980

s114, Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s83, Liljequist mfl 1985 s110-113, Larsson 1982
s94f
45 Amundsen & Mikkelsen 1989 s78f, 82, 85f, Moe 1981 s149ff, Bjørnsen 1985 s57, 174, 336,
Sveen & Aastad 1990 s48, Hansen 1986 s200f
46 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s33, 211, Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s88, 93f,
Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s95, 101, 104, 106-110, Hildingsson 1989 s251, 327f,
332-334, 336, Torbacke mfl 1985 s81, Nordling mfl 1984 s108, 110f, Bergström, Löwgren &
Almgren 1983 s395, Nygren 1980 s102
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Störst
Finland

Också de finländska läroböckerna beskriver USA:s
ekonomi som
absolut världsledande. 47

Palenius & Louhisola 1986 s82: ”USA - en ekonomisk stormakt”.
USA:s högavkastande jordbruk har vid många livsmedelskriser försett
världen med mat. Löpande band, serietillverkning och kvalitetskontroll utvecklades i USA. Tillgången på kapital, den stora inhemska
marknaden och naturtillgångarna är stora trumf. USA har blivit
världens ledande industrination eftersom man satsat mycket på industriell forskning. Största delen av elektroniken och datamaskinerna
kommer från USA.
I
USA Sven & Aastad 1990 s49f: De flesta som blev rika på industrialiseringen
The
fanns det kom från välbärgade familjer, men få som Rockefeller skapade intrycket
Self
möjlighet
att allt var möjligt bara man var villig att ta i. s126: Historier om
Made
att arbeta ”…husmannsgutten som slo seg opp til kakse…” i USA, kom hem och
Man
upp, satte länsman och präst på plats var mycket populära i Norge. Verkligoch de sig
men
alla heten kunde vara hårdare.
som
lyckades
Amundsen & Mikkelsen 1989 s s87: Många amerikaner accepterar ingen
blir
inte. Förlo- annan förklaring till misslyckande och fattigdom än bristande vilja.
över
Norge rarna läm- Bjørnsen 1985 s51: När envar är sin lyckas smed kommer några att förnades åt sitt lora, det tog ¾ århundrade innan samhället gjorde något för förlorarna i
den hårda konkurrensen.
öde.48
Fattig- Alla läroböcker som be- Amundsen & Mikkelsen 1989 s89: Leroy Madison är
domen handlar USA:s ekonomi tar arbetslös i Kentucky. Han får matkuponger för 850
Norge upp den utbredda fattig- kronor i månaden. Det räcker bara 3 veckor, sista veckan
svälter han. Han bor i ett plankskjul.
domen.49
Fattig- Välståndet är ojämnt Hildingsson 1989 s327: USA är jordens rikaste land, men utan
domen fördelat, så att många välstånd för stora delar av befolkningen. s334: Som helhet har
Sverige människor lever och klyftorna i USA minskat. Kennedy inledde ett välfärdsprogram
har levt i fattigdom. på 1960-talet. Konservativa presidenter som Nixon och ReaHildingsson
samt gan har anklagats för att föra krig mot de fattiga.
Bergström, Löwgren Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s395f: Åtskilligt har
och Almgren rosar de gjorts för att bekämpa fattigdomen, men samhällsengagemang
demokratiska 1960- uppfattas ofta som socialism, något de flesta vill ta avstånd
talspresidenterna men från. Johnson lyckades på 1960-talet föra USA i riktning mot
risar
Nixon
och välfärdssamhälle. Ännu finns inga tecken på inkomstutjämReagan för deras åt- ning. De sociala problemen har snarast förvärrats under Nixon
gärder på området. 50 och Reagan då de har minskat statens insatser.

47 Ahlskog & Sandholm 1990 s125f, Ahlskog & Sandholm 1987 s104, Ahlskog & Wallenius
1985 s97, Palenius & Louhisola 1986 s60, 72, 82, 84, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985
s117, Lemppinen mfl 1986a s93, 102, Lilja mfl 1981 s60, 63, 67f, 73, 76, 81-84, 86, 88
48 Sven & Aastad 1990 s49f, 108, 124ff, Amundsen & Mikkelsen 1989 s87, Bjørnsen 1985 s51,
187
49 Hansejordet 1988 s146, Moe 1981 s149, Sveen & Aastad 1989 s73, 79, Sveen & Aastad 1990
s101, 106, Bjørnsen 1985 s183f,336, Amundsen & Mikkelsen 1989 s89, Hansen 1986 s201
50 Torbacke mfl 1985 s81, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s395f, Graninger, Tägil &
Carlsson 1983 s211, Nygren 1980 s102, Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s95, Hildingsson
1989 s251, 327, 331, 334f
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Fattig- Endel finländska lärodomen böcker konstaterar liksom
Finland de svenska och norska att
det finns många fattiga i det
rika landet. Lemppinen mfl
och Lilja mfl behandlar
emellertid inte fattigdomen
och utslagningen.51

Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s117: Rikedomen
är inte jämnt fördelad. Fri företagsamhet har gjort en del
till ”… uporikkaita miljonäärejä”, men många har gått
under i den hårda konkurrensen.
Lemppinen mfl 1986a s102: Ingen ansågs dömd att vara
fattig, alla hade möjlighet nå toppen. Invandrarna skaffade sig samma uppfattning. Fackföreningar intresserade
inte i en tid då löner och arbete fanns mångdubbelt mer
än på den gamla kontinenten.
Trots antitrustlagstift- Bjørnsen 1985 s56f: Trusterna fick stor makt också i fråga
Ekoningen har regeringen om planering, skatter och avgifter, genom ekonomisk press,
nomi
egentligen stått på övertalning och om nödvändigt hot och mutor. Regeringen
och
sida. stiftade antitrustlagar med varierande engagemang. Det var
politik storindustrins
Norge Amerikanska företag har ett maktspel på högsta nivå med köpt press som ett viktigt
också stort inflytande i inslag, det fanns många knep för att undgå lagarna. Sällan
startade dynastierna krig, men tidningskungen W.R. Hearst
andra länder.52
var huvudansvarig för kriget mot Cuba 1898.
De svenska historieläro- Hildingsson 1989 s328: Theodore Roosevelt ville konEkoböckerna har större tilltro trollera trusterna genom lagar. Rockefeller delade upp sin
nomi
till statens och Theodore trust men behöll i stort sett makten. (Bildtext till bild på
och
politik Roosevelts vilja att be- järnvägskungen Henry Vanderbilt): På frågan om företaget
Sverige gränsa trusternas makt än inte skulle arbeta för allmänhetens bästa svarade han ”Åt
de norska. Däremot me- helvete med allmänheten”.
nar de inte att man lycka- Nygren 1980 s100: Många multinationella företag har sitt
des.53 Hildingsson samt ursprung i USA. Många menar att deras investeringar i
Nygren pekar på de mul- Latinamerika är bra, då de ger pengar till fattiga länder.
tinationella
företagens Andra menar att det var bättre om de var i inhemsk ägo, så
makt i små länder. att invånarna fick bestämma själva, nu går vinsten till
Wennberg, Tillman och USA. Företag som inte är intresserade av ekonomisk förLindström menar att ändring stöder till exempel militärdiktaturen i Guatemala.
USA:s
spannmålsöver- Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s93: USA stopskott kan användas som pade vetesändningarna till Bangladesh, då landet exporterade jute till Cuba. När Bangladesh stoppade exporten
ett politiskt vapen.54
fick man nya leveranser, men då hade många hunnit dö av
svält.
Två läroböcker ger Lemppinen mfl 1986a s103: Dollarimperialismen i början av
Eko100 år gamla exem- 1900-talet var en sammanflätning av kapitalets makt med den
nomi
pel. Inget sägs om politiska. Isolationismen gällde Europa, i resten av världen ville
och
politik sammanflätningen av man vara med och skaffa sig fördelar.
Finland ekonomi och politik i Castrén, Riikonen & Suuronen 1980 s104: Stora företag skaffade sig med ibland hänsynslösa metoder monopol inom sin
samtiden.55
bransch. Theodore Roosevelt försökte begränsa trusternas
makt, då han insåg det farliga i utvecklingen.

51 Ahlskog & Sandholm 1987 s94, Ahlskog & Sandholm 1990 s125, Castrén, Riikonen &

Suuronen 1985 s117
52 Bjørnsen 1985 s56f, Moe 1981 s150 (Multinationella företag), Sven & Aastad 1990 s50 (inget
om inflytande utomlandes)
53 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s33, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s252f,
Hildingsson 1989 s328
54 Hildingsson 1989 s334, Nygren 1980 s100, Wennberg, Tillman & Lindström 1983 s93
55 Lemppinen mfl 1986a s103, Castrén & Riikonen 1980 s104,
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1980talets
problem
Norge

Reagan försökte lösa de
ekonomiska problemen på
1980-talet genom att
spara på de offentliga
utgifterna och sänka
skatterna. Samtidigt var
rustningen dyr och budgetunderskottet ökade.56

Några böcker tar upp
miljöproblemen.57
1970-talet verkar emellertid ha varit höjdpunkten för läroböckernas miljöengagemang,
miljöproblemen får inte
längre
lika
stort
utrymme.
Miljö
Två böcker nämner
Finland miljöproblemen.58
Miljöproblem
Sverige

Bjørnsen 1985 s343f: Reagan sparade på allt utom försvaret. 1985 hade USA underskott utan like. Det såg ut
som om världens mest utvecklade samhälle gick först in i
det postindustriella samhället. Industrin var så automatiserad, datamaskinerna hade tagit över så mycket uppgifter att en stor del av den arbetsföra befolkningen blivit
överflödig.
Sveen & Aastad 1989 s78: Reagans hästkur hade effekt,
men den gick ut över de svagaste.
Forsström, Holdar & Sellergren 1983 s113: Den snabba
utvecklingen inom industrin och den höga materiella standarden har gjort att naturen delvis förstörts. Det är problem
med luft- och vattenföroreningar i tätbebyggda områden,
och med gifter inom jordbruket. Myndigheterna har genom
lagstiftning försökt komma tillrätta med miljöförstöringen. I
flera fall är lagstiftningen mer långtgående än i Sverige, men
det fordras ändå betydligt större insatser för att komma tillrätta med problemen.
Palenius & Louhisola 1986 s72: Los Angeles har världens
högsta biltäthet och dåligt utbyggd kollektivtrafik. Jättelika
skyskrapor försvinner i moln av smog.

Framstående personer ur Rysslands historia 1980-1991
Peter
den
store
Norge
Peter
den
store
Sverige

Alnaes1988 s295: Tsar Peter öppnade riket för västligt inflytande. Han gav västeuropéer privilegier. Peter grundade städer, hamnar, vägar, fabriker och universitet. Han
förde samma aggressiva utrikespolitik som många västeuropeiska kungar på den tiden.
Hansen 1990 s52: I början på 1700-talet hade Ryssland en storfurste som hette Peter.
Han flyttade huvudstaden till en ny stad, Petersburg. Peter utvidgade riket västerut och
tog titeln tsar. Han betydde mycket, och har senare kallats Peter den store.
Peter I insåg att Ryssland Bergström, Löwgren & Almgen 1983 s147: Mot slutet av
låg efter Västeuropa. Han 1600-talet kom Peter I på den ryska tronen. Under en resa
moderniserade
förvalt- till väst märkte han hur långt efter Ryssland låg. Han starningen och grundade en tade manufakturer, stimulerade bergsbruket och effektiviny huvudstad. En av serade förvaltningen. Reformerna krävde ökade statsinböckerna menar att han komster, vilket ökade pressen på bönderna som blev ännu
ändå inte kunde förändra ofriare. De kunde säljas som djur. Det var lätt att kalla sig
den store, men han kunde ändå inte förändra Ryssland på
Ryssland i grunden.59
något mer genomgripande sätt.

56 Sveen & Aastad 1989 s78, Amundsen & Mikkelsen 1989 s86, Bjørnsen 1985 s343f
57 Nordling, Wittenstam & Fröroth 1984 s117, Nygren 1980 s102, Wennberg, Tillman &

Lindström 1983 s88 (Endast om The Dust Bowl), Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s102105, 113
58 Lilja mfl 1981 s66, 74, Palenius & Louhisola 1986 s72
59 Hildingsson 1989 s292f, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s147
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Peter
den
store
Finland

Peter
försökte
närma Ryssland
till Västeuropa.
Lemppinen mfl
menar att han
misslyckades.60

Lemppinen mfl 1982 s257f: Bönderna sjönk allt djupare ner i
livegenskap, utvecklingen tilltog under Peter I:s regeringstid, som
anses vara en vändpunkt i Rysslands historia. Han började förnya
landet efter västerländsk modell. Bojarerna blev tjänsteadel i den
nya huvudstaden Sankt Petersburg, 30 000 tvångsförflyttades.
Peter I kallade in utländska ekonomiska och tekniska experter,
men försöket att förvandla Ryssland till ett industriland lyckades
inte på 200 år. I själva verket ökade Rysslands efterblivenhet, den
nya beskattningen band bönderna hårdare till torvan, livegna såldes
som slavar.
Hansen 1990 s51: (Bild) På 1700-talet hade Ryssland en härskare som hette Katarina,
Katarina II med tillnamnet den stora. Hon bar en krona med 5000 diamanter när hon skulle kröNorge nas.
Alnæs 1988 s301: 1764 instruerade Katarina att provinserna skulle styras så att de lätt
kunde russifieras.
Katarina var intres- Hildingsson 1989 s293: Under Katarina II fick Ryssland alltmer
Katarina II serad av västeuro- kontakt med Västeuropa. Hon var sin man överlägsen i allt, hon
Sverige peisk kultur, men lät döda honom och tog själv makten. Hon lockade västeuropegjorde inget för att iska konstnärer, vetenskapsmän och författare till hovet och
förbättra böndernas grundade den berömda kejserliga balettskolan. Sankt Petersburg
fick en elegant överklass, men bönderna levde kvar i okunnighet
situation.61
och livegenskap. De kunde säljas och köpas som boskap.
Godsägarnas makt över dem snarast ökade.
Lemppinen mfl 1982 s259f: Med Katarina den stora började en ny uppgång i RyssKatarina II lands historia. Hon intresserade sig för upplysningen, och Ryssland närmade sig igen
Finland väst. Den förfranskade överklassen skiljde sig markant från folket. Katarina försökte
använda upplysningens idéer för att reformera landet, hon begränsade tortyren, ökade
den religiösa toleransen och försökte höja överklassens bildning genom att grunda skolor. Kyrka och adel var emot långtgående reformer, beroendet av adeln hindrade en
förbättring av de livegnas ställning. Ett bondeuppror gjorde slut på reformivern. De
livegna ökade med över en miljon när hon gav statens land åt herrbekanta och annan
överklass. Bildtext: Med tiden kom det fram att Katarina ville ha mer beundran för sin
intelligens och sitt frisinne än egentliga reformer.

Framstående personer ur USA:s historia 1992-2004
Personer
från
frihetskampen
Norge

George
Washington
nämns, men idéerna
och inte personerna är
det viktiga.

Ertresvaag, Rognaldsen & Aanes 1988 s147: Kriget slutade
med att de upproriska segrade. G. Washington valdes till den
första presidenten. Frihetskampen fick stor betydelse. Principen om frihet och jämlikhet användes av andra undertryckta folkgrupper, och var en förebild för grundlagen
1814.

60 Lemppinen mfl 1982 s257f, Louhisola, Niemi & Louhisola 1984 s105-109
61 Hildingsson 1989 s293, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s179

251

Personer
från
frihetskampen
Sverige

Personer
från
frihetskampen
Finland

Lincoln
Norge

Lincoln
Sverige

Lincoln
Finland

Tre böcker
nämner
Washington,
en Thomas
Jefferson.62

Torbacke mfl 1985 s22f: George Washington utsågs till överbefälhavare, och valdes till president, det första statsöverhuvudet i världen
med den titeln. På den tiden menade man inte samma sak med jämlikhet som idag. Revolutionen drevs fram av förmögna och bildade personer, de ansåg inte negerslavarna och knappast heller de fattiga vara
deras likar.
Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s251: Thomas Jefferson drömde
om en nation av små jordägare som skötte sig själva så mycket som
möjligt utan inblandning från regeringen i Washington.
George
Washingtons Lemppinen mfl 1982 s281: Washington hade svårt att
insats var betydelsefull för samla disciplinerade arméer, upproret stöddes inte enatt frihetskampen skulle hälligt. Europeisk hjälp var avgörande för krigets utgång.
lyckas. Louhisola, Niemi Washington hade inflytelserika vänner i London som
och Louhisola nämner gjorde engelsmännen mer vänligt inställda till koloniernas
också Franklins insats som självständighet. s282: Omröstningen om självständigambassadör för att få med hetsförklaringen avgjordes av John Morton, vars farfarsfar
invandrat från Finland på 1640-talet.
Frankrike i kriget.63
Det viktiga för Lin- Bjørnsen 1985 s52: Lincoln var en advokat av nybyggarsläkt
coln var att bevara från Illinois. Det hjälpte inte att han förklarade att sydstaterna
unionen. Han hörde kunde behålla sina slavar, men inte bryta sig ut. s53f: Lincoln
inte till de mest ex- försökte få en rimlig fred, men mördades. Efterföljarna ställde
trema
republika- hårdare villkor. s55: Många menar att Lincoln aldrig valts utan
Onkel Toms stuga.
nerna.64
Lincoln var inte beredd att låta uni- Hildingsson 1989 s326: När Lincoln blev preonen splittras. Hildingsson samt sident begärde sydstaterna utträde ur unionen,
Bergström, Löwgren och Almgren då Lincoln sagt att slaveriet skulle förbjudas i
skriver att sydstaterna bröt sig ut då västern. Lincoln hävdade då att delstaterna enligt
han ville förbjuda slaveriet i väs- författningen inte hade rätt att bryta sig ut.
tern.65
Lincoln var en Ahlskog & Sandholm 1987 s102: När Lincoln valdes till president
måttlig motstånd- bröt sig 11 sydstater ur unionen. Han kunde inte godkänna detta,
are till slaveriet, och det blev krig. Krigets sista skott dödade Lincoln, då han föll
men ville absolut offer för en sydstatsfanatikers kula. Unionen bevarades och det blev
bevara unionen. slut på slaveriet. s103: ”A self made man”. Vid sidan av WashingAhlskog
och ton är han USA:s store nationalhjälte. Han kom från en fattig bakSandholm är den grund men tog sig upp med begåvning och flit. Han var
enda bok från ”…uthållig, osjälvisk och uppriktig. Han hade förmågan att snabbt
1980-talet
som skilja på viktigt och oviktigt…”. Dessutom var han måttfull,
tecknar ett långt vältalig, rakryggad och en stor statsman. Han ansåg att slaveriet var
personporträtt av en moralisk orätt, men förstod att det var omöjligt att med en gång
skapa jämlikhet mellan raserna. Syd hade rätt att behålla slavarna,
Lincoln.66
men han var emot att nya stater upptog slaveriet. Hans målsättning
var ”Utan illvilja mot någon, med barmhärtighet mot alla”.

62 Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s251, Torbacke & Furuhagen 1985 s22f, Hildingsson
1989 s323, Westin & Pederby 1982 s276
63 Louhisola, Niemi & Louhisola 1984 s125f, Castrén mfl 1991 s166, Lemppinen mfl 1982
s281f
64 Sveen & Aastad 1990 s45, Bjørnsen 1985 s52-55
65 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s32, Hildingsson 1989 s326, Torbacke & Furuhagen mfl
1985 s76, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s254
66 Ahlskog & Sandholm 1987 s102f, Ahlskog & Wallenius 1985 s95f, Lemppinen mfl 1986a
s100, Castrén, Riikonen & Suuronen 1990 s100
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Demokrati och diktatur i Sovjet i läroböcker från 1980-talet
Bolsjevikerna
tog och
behöll
makten
med
våld.67

Bjørnsen 1985 s153f: Bolsjevikerna ville upprätta ett parti som leddes av en
liten elit, präglat av disciplin och lydnad. Hänsynslöshet och disciplin var
nödvändigt för besegra det brutala borgerskapet med dess polis och militärmakt. Massan var så oskolad att den inte kunde vara med och bestämma
över partiets politik. Mensjevikerna menade att partiet måste vara mer
öppet och demokratiskt. s160: Lenin kritiserade bolsjevikerna för att de
samarbetat med mensjevikerna, som ville ha demokrati och majoritetsstyre,
något han kategoriskt avvisade. s163: När de moderata Socialistrevolutionärerna vann valet till nationalförsamlingen, upplöste Lenin församlingen.
Lenin och Trotskij menade att parlamentet bara var en mask för kapitalisternas klasstyre. De många som protesterade sattes på plats av tjekan.
Bolsjevikerna Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s116: Under Ledning av Lenin tog
Bolsjetog makten de radikala socialisterna, bolsjevikerna, makten i Petrograd i en relativt
vikernas
vid en kupp, oblodig kupp. Den konstituerande församlingen upplöstes och proletarevooch
behöll riatets diktatur infördes. Så småningom infördes en systematisk och
lution
den
med medveten massterror, människor sköts i tusental.
Sverige
hjälp av Rö- Hildingsson 1989 s298: Proletariatets diktatur hade inte förverklida armén och gats, Lenin hade infört kommunistpartiets diktatur. Hans löfte om
den hemliga självbestämmande för olika folk förverkligades inte.
polisen.68
Bolsje- De finska Lemppinen mfl 1986a s132: Novemberrevolutionen var dubbel till sin
läroböcknatur, i städerna tog arbetarna makten och började bygga en socialistisk
vikererna beto- storindustri, på landet delade bönder godsägarnas jord. På landsbygden
nas
nade
re- stöddes de vita mest av det gamla systemets anhängare. Jorddelningen
revovolutionens gav bolsjevikerna stöd från bönderna och den välvilliga nationalitetspolilution
folkliga
tiken gav stöd från landets minoriteter.
de Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s22: Lenin förklarade att alla rikeFinland stöd,
finlandsdomar tillhörde folket. All makt överfördes till sovjeterna. s23: När Lesvenska
nin kom till sovjeternas generalförsamling, visade jublet att alla förstod
repressionen hans insats för revolutionen.
mot
dess Ahlskog & Sandholm 1990 s26: Icke socialistiska partier förbjöds, liksom
icke socialistiska tidningar. En hemlig polis inrättades. Godsägarnas jord
fiender.69
delades mellan bönder, många ur överklassen avrättades. Bolsjevikernas
många fiender bildade en motståndsgrupp, de vita.
Ahlskog & Wallenius 1985 s127f: Tsaranhängare, kulaker, kapitalister
och politiska motståndare likviderades.
Bolsjevikernas
revolution
Norge

67 Hansejordet 1988 s142, Sveen & Aastad 1990 s95, Hansen 1990 s44f, Bjørnsen 1985 s153f,
160-163, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s50-53, Holden 1984a s24f, 27, 38
68 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s116, Hildingsson 1989 s296-299, Bergström, Löwgren &
Almgren 1983 s306f
69 Lemppinen mfl 1986a s129, 131f, 134f, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s21ff, 25f,
Ahlskog & Sandholm 1990 s22, 26f, Ahlskog & Wallenius 1985 s124f, 127f
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Progres
siva
drag
hos det
tidiga
Sovjet
Norge

Vissa av
läroböckerna
ser progressiva
drag hos
partiets
ideologi
och tidiga
politik.70

Bjørnsen 1985 s166: Kommunisterna lyckades mobilisera en våg av entusiasm hos massorna, som aldrig känt annat än tvång och nöd. Entusiasmen
visade sig hos konstnärer och i kampanjer, allt skulle ske på en gång, bara
fantasin satte gränser.
Hansen 1990 s43: Det var meningen att ingen skulle bli rik på andras
arbete eller på att köpa och sälja. Alla skulle arbeta för samhällets bästa, i
gengäld skulle de vara säkrade arbete och inkomst. Alla skulle ha tillräckligt. Det var en ateistisk stat som inte skulle stötta någon religion. Man
hade ingen religionsundervisning i skolan. De flesta kyrkor, moskéer och
synagogor stängdes.
Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s49: Lenin hade som program att
stärka rådsrörelsen. Råden skulle vara grundstammen i en direkt demokrati
där det arbetande folket självt skulle ha makt.
Hansejordet 1988 s142: För kommunisterna var det orimligt att fattigfolk
från olika länder dräpte varandra.
Holden 1984a s34: 1920-talet hade präglats av stor frihet på många områden.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s26: Lenin sade att alla
Progres Bolsjevikregeringen
respekterade folkens folk måste ha självbestämmanderätt. Finland, Polen och Baltisiva
självbestämmande och kum utnyttjade detta till att bli självständiga.
drag
hos det lät Finland bli själv- Nyberg 1984 s82: Den 4 januari 1918 erkände folkkommissariernas råd Finland. I sitt nya nationalitetsprogram hade
tidiga
ständigt.71
bolsjevikerna hyllat principen om folkens självbestämmandeSovjet
rätt, och de ville inte öka sina bekymmer genom en konflikt i
Finland
Finland.
Stalin
Stalin var en Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s74: Envåldshärskaren Stalin
Norge misstänksam utvecklade en sjuklig misstro mot all opposition och mot alla som
diktator som kunde bli oppositionella. Detta ledde till kolossala utrensningsvågor.
hade
ihjäl Terrorn blev en kraft i sig och slog blint. Miljoner sändes till arbetslämiljontals
ger eller dräptes.
människor.72 Hansejordet 1988 s144: Den hemliga polisen fanns överallt, alla som
kunde misstänkas vara motståndare till Stalin fängslades eller avrättades. Det blir aldrig känt hur många som dräptes, det är inte omöjligt
att det var 20 miljoner.
Stalin
Diktatorn
Hildingsson 1989 s299: 1939 fanns bara Stalin kvar av Lenins första
Sverige Stalins
ut- regering, de övriga var döda eller avrättade. De nya sade aldrig emot
rensningar
Stalin så länge han levde. Rubrik: ”Terrorn hotar alla – överallt”. Det
krävde många skedde utrensningar överallt, endel avrättades och endel sändes till
miljoner
Sibirien. Det finns inga säkra siffror, men 1-2 miljoner avrättades och
15-20 miljoner dog av omänsklig behandling, de flesta bönder som
offer.73
motsatt sig kollektiviseringen.

70 Bjørnsen 1985 s165f, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s49-52, Hansen 1990 s43,
Hansejordet 1988 s142, Holden 1984a s34
71 Ahlskog & Sandholm 1990 s32, Nyberg 1984 s82, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s26,
Lemppinen mfl 1986a s134
72 Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s73ff, Bjørnsen 1985 s168-173, 316, Sveen & Aastad
1990 s97, 99, Hansejordet 1988 s142, 144, 205, Holden 1984a s32ff
73 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s117f, 215, Hildingsson 1989 s299, Torbacke mfl 1985
s86f, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s309f
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Stalin
Stalin var en dikFinland tator vars terror
skördade många
offer. De finländska böckerna
är något försiktigare med siffror
än de norska och
svenska.74

Lemppinen mfl 1986a s138: Den till sin natur från början kritiska
marxismen blev förbjudande och dikterande. Stalin var den enda
rätta uttolkaren av Lenins läror. Under 1930-talets massutrensningar och terror utrotades hela det gamla bolsjevikgardet, och
dessutom troligtvis flera miljoner medborgare.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s28: Lenin hade haft rätt när
han varnade partiet för Stalin… Det har beräknats att ungefär ½ av
de 10 miljoner som sändes till fångläger dog.
Ahlskog & Sandholm 1990 s131: Terrorn fortsatte med avrättningar, förvisningar och inspärrningar. (Inga siffror)
Chrustjev an- Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s218f: Under Chrustjevs tid rådde
Avgrep
Stalin den så kallade tövädersepoken inom kulturlivet. Det fanns bättre möjstalinisering 1956, och efter ligheter att diskutera samhällsproblem, och samhällsvetenskapen
Sverige det följde en återuppstod. Det bestående resultatet var att antalet samhällsvetare
period av större ökade och att människor fick fördjupade insikter. Kunskapen kom
också från den underjordiska så kallade samizdat-litteraturen.
frihet.75
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s122: Fastän Chrustjev hade lika mycket makt
Avsom Stalin, försökte han inte styra landet diktatoriskt.
stalinisering Ahlskog & Sandholm 1990 s133: 1956 anklagade Chrustjev Stalin för att vara en
Finland massmördare och en dålig ledare. Ett kortvarigt kulturellt töväder inleddes.
BjörnBjørnsen 1985 s354f: Det verkade som om samhället på nytt höll på att
Peressens läro- stelna i gamla former på 1970-talet. Den konstnärliga friheten inskränktes
trojka
bok kom och dissidenter utvisades, tystades eller trakasserades. Sovjetsamhället är
och
ut 1985, idag präglat av fruktan och försiktighet. s357: Varken Sovjets ledare eller
glasstrax
väst kan blunda för Sovjets stora ekonomiska och politiska problem, med
nost
politiska flyktingar och valet av ledare. ”Oldingar i spetsen”. En förklaring
Norge innan
perestill motståndet mot förändring är att man hela tiden känt sig hotade, vilket
trojkan.
gett makt åt dem som önskat starkare försvar och stram inre disciplin utan
De senare utrymme för förändringar med oberäkneliga följder.
utkomna Sveen & Aastad 1989 s81: Gorbatjovs mål var mindre tvång, mer effektiv ekoläronomi och högre arbetsmoral. Det blev lättare att vara oppositionell och friare
böckerna för judarna. Det skedde mer informellt utbyte med utlandet, landet var inte så
ger
en låst längre. Det är för tidigt att säga hur långt glasnost kommer att gå, det finns
mycket
starka motkrafter i partiet. Demokrati efter västlig modell blir det knappast
mer opti- under överskådlig framtid. Störst uppmärksamhet har uppgörelsen med Stalinmistisk
tiden väckt. Myndigheterna erkände att Stalins förtryck hade haft stora skadebild
av verkningar, en del jämförde Stalin med Hitler.
läget
i Hansen 1990 s47: 1990 är kommunistpartiet inte längre enda tillåtna parti
Sovjet.76 och fria val skall hållas, vilket aldrig tidigare hänt i Sovjet.

74 Lemppinen mfl 1986a s138, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s28, Ahlskog & Sandholm
1990 s27, 131ff, Klingenberg & Wallenius 1990 s24
75 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s215, 218f, Hildingsson 1989 s303, Torbacke &
Furuhagen mfl 1985 s87, 240, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s392
76 Sveen & Aastad 1989 s81, Hansen 1990 s47, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s140,
Bjørnsen 1985 s357 (Endast bild på Gorbatjov och texten: Sovjets nya ledare i mars 1985)
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Perestrojka och
glasnost
Sverige

Hildingsson,
som hunnit få
med
perestrojkan, skildrar demokratisituationen
mer positivt än
de äldre läroböckerna, men
han är inte
ohämmat
positiv. I de
äldre böckerna anar man
ingenstans att
en förändring
är på kommande, de betonar istället
stabiliteten.77

Dagens
Sovjet,
perestrojka och
glasnost
Finland

Två
läroböcker från
1990
hade
hunnit
få
med de politiska förändringarna. De
övriga
nämnde varken
brister
eller reformförsök inom
det politiska
systemet
i
Sovjet.78

Torbacke mfl 1985 s89: Politiskt är läget i Sovjet numera mycket
stabilt. Stalins terror är över, de enskilda medborgarna behöver inte
leva i fruktan för säkerhetspolisen, men de är mer ofria än i vårt land.
Censuren och säkerhetspolisen är mycket effektiv. Kritiker av det
politiska systemet eller ledarna döms till långa fängelsestraff, mentalsjukhus eller utvisning. Makten är helt i kommunistpartiets händer.
Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s392: ”De flesta finner rentav
tillfredsställelse i den stabilitet och ordning som det diktatoriska
systemet innebär”.
Hildingsson 1989 s305f: Glasnost innebär att man rätt öppet och
fritt får föra fram sina åsikter, friheten har fortfarande gränser, partiet
och dess politik får knappast ifrågasättas, ingen har öppet vågat kritisera den nya ledaren och hans glasnost. Friheten är större än någonsin i Sovjets och Rysslands historia, och samhällskritiken växer.
Glasnost är en framgång för Gorbatjov. Vanligt folk väntar på att
perestrojkan skall ge högre levnadsstandard, här har Gorbatjov misslyckats. Han har inte tagit upp hela Stalintidens mörker, då kunde
han inte undgå att kritisera det parti som fört honom till makten.
”Stalinismen är ett begrepp som hittats på av motståndarna till
kommunismen och används vitt och brett för att svärta ner Sovjet
och socialismen i stort”. Det är inte ens en halv sanning.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s26: Grundlagen ger alla stora
sociala, politiska och personliga rättigheter. Män och kvinnor har
samma rättigheter och möjligheter, kvinnorna gör emellertid mer hushållsarbete. Grundlagen stöder också samvets-, yttrande- och tryckfrihet. Dessa friheter tolkas emellertid annorlunda än i väst.
Sandholm, Stolpe & Varstala 1989 s96: I socialistiska länder anses inte
den politiska demokratin, vara viktigast, istället betonas den ekonomiska demokratin, det vill säga att staten äger företagen.
Ahlskog & Sandholm 1990 s134: Gorbatjov menade att det var viktigt
med öppenhet, glasnost, när man diskuterade samhällsproblem. Han
strävar också efter förnyelse, perestrojka, inom näringslivet. Glasnost
ledde till massvis av insändare, nu avslöjas försummelser, brister,
korruption och andra brott. Man får till och med öppet kritisera det
kommunistiska systemet, vilket var otänkbart ännu 1988.
Palenius & Louhisola 1990 s75: Kommunistpartiet har en central
roll, men under 1990-talet kommer också andra organisationer ha
rätt att bilda partier.

77 Hildingsson 1989 s305f, Torbacke mfl 1985 s89, 240, Bergström, Löwgren & Almgren 1983
s392, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s218f
78 Ahlskog & Sandholm 1990 s 134, Palenius & Louhisola 1990 s75, Klingenberg & Wallenius
1990 26f (Inget om glasnost och perestrojka), Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s26,
Sandholm, Stolpe & Varstala 1989 s96
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Demokratibegreppet
i
samhällskunskapsläroböckerna
Sverige

Böckerna redogör för olika
synsätt på demokrati, och en
viss begreppsförvirring råder.
Ekström
mfl
och
Nygren
menar
att
Sovjet är en
diktatur, medan
Liljequist mfl
aldrig höjer sig
över relativismen.79

Ekström, Larsson & Williamsson 1985 s16: ”Kommunistisk och
fascistisk demokratikritik”. I västerlandet finns enligt kommunisterna en härskande klass, kapitalägarna. Det demokratiska systemet är ett skydd för deras intressen. I kommunistiska stater
gäller istället proletariatets diktatur, folkflertalet är under en övergångsperiod påverkat av kapitalisternas propaganda. Den mindre
grupp som frigjort sig från propagandan och känner folkets verkliga intressen bäst skall styra. s18: ”Diktaturer i världen idag”. En
stor grupp utgörs av de kommunistiska staterna.
Nygren 1980 s124: I själva verket sker alla beslut inom partiet.
s125: Det är inte så naturligt som för oss med politisk frihet, man
har alltid levt under diktatur.
Liljequist mfl 1985 s113: Försvararna av det sovjetiska systemet
menar att det är mer demokratiskt eftersom proletariatet (och dess
förtrupp) styr efter revolutionen.

Anföll Sovjet sina små grannländer? 1980-talet
Vinterkriget och
annekteringen
av Baltikum
Norge

När Finland nekade Sovjet baser
i landet, gick
Sovjet till anfall.
Baltikum ägnas
mindre intresse
och sympati än
Finland.80

Vinterkriget och
annekteringen
av Baltikum
Sverige

Molotov-Ribbentroppaktens
hemliga tilläggsprotokoll
gav
Sovjet fria händer.
När
Finland
nekade till de
Sovjetiska kraven,
gick man till
anfall.81

Hansejordet 1988 s154: Det var en del av avtalet mellan Tyskland och Sovjet att Sovjet skulle få ta baser i Baltikum och Finland. De baltiska länderna hade var sin diktatur som förde en
likadan politik som Hitler. De hade hört till tsarryssland. Finland nekade Sovjet baser. Den 30 november gick Sovjetarmén
till attack och Vinterkriget var igång.
Sveen & Aastad 1989 s19: Stalin ansåg att gränsen måste flyttas
västerut för att förbättra försvaret av Leningrad. Finland nekade
och man gick till angrepp. Finland och Norge var brickor i stormaktsspelet.
Hildingsson 1989 s280f: Enligt ett hemligt tilläggsprotokoll till
Molotov-Ribbentroppakten skulle Sovjet ha fria händer i Baltikum och Finland. Sovjet kunde skaffa bättre möjligheter att
försvara sig inför ett tyskt anfall. De små baltiska staterna vågade
inte avvisa de sovjetiska kraven på att få placera trupper i länderna. De kom under fullständig sovjetisk kontroll och förklarades vara sovjetrepubliker i juni 1940. Av Finland krävde Sovjet
delar av Karelska näset och en fästning vid inloppet till finska
viken. Man sade sig behöva skydda Leningrad. Finland skulle få
ersättning i Karelen. Finland, som räknade med att Sovjet inte
skulle gripa till våld, vägrade gå med på kraven. Den 30 november gick Sovjet till anfall. Finland fick lämna ifrån sig större områden än vad Sovjet krävt 1939. I gengäld låtsades Moskva inte
om den finska kommunisten Kuusinens regering som de själva
bildat.

79 Ekström, Larsson & Williamsson 1985 s16ff, 42f, 129, Ekström mfl 1986 s104, Nygren 1980

s112, 122-125, Liljequist mfl 1985 s113, 239-242
80 Hansejordet 1988 s154, Sveen & Aastad 1989 s17, 19, Bjørnsen 1985 s241f, Ertresvaag, Glad

& Rognaldsen 1990 s89f, Holden 1984a s123
81 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s128, 144, Hildingsson 1989 s280f, Bergström, Löwgren
& Almgren 1983 s312, 324, 334f
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Enligt Molotov –
Ribbentroppaktens
hemliga
tilläggsprotokoll
hörde
Finland
och Baltikum till
Sovjets intressezon.
Finland
vägrade gå med
på Sovjets krav,
och Sovjet gick
till attack.82

Ahlskog & Sandholm 1990 s60: Stalin krävde att de baltiska
staterna skulle avstå landområden och militärbaser. Man nöjde
sig inte med detta utan införlivade staterna med Sovjet. Sovjet
gick till anfall mot Finland då regering motsatte sig kraven på
baser och landavträdelser. s58: Nonaggressionspaktens hemliga
tilläggsprotokoll var klart imperialistiskt.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s89ff: Finland hade kanske
kunnat gå med på de flesta kraven, men uthyrningen av Hangö
udd ansågs hota Finlands neutralitet. De flesta trodde att
ryssarna bara försökte utöva mental påtryckning, men inte börja
krig. Bildandet av Terijokiregeringen fick finländarna att förstå
att nu handlade det om landets framtid.
Klingenberg & Wallenius 1990 s33: (Fotnot) Länge förnekades
tilläggsprotokollets existens av sovjetiska historiker.
Graninger, Tägil och Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s335: Tyskland
Fortsättnings- Carlsson anger inte anföll Sovjet 1941, och Finland gjorde gemensam sak.
varför Finland gick in i Man hoppades ta tillbaka inte bara nyligen förlorade omkriget
kriget. Två böcker säger råden, utan även Östkarelen som bebos av ett folk som
Sverige
att man ville ha tillbaks talar en finsk dialekt. Vissa grupper drömde om Storfinförlorade områden, en land. När kriget började gå dåligt för Tyskland insåg Finbok att man dessutom land att man måste dra sig ur kriget. Man tvingades avville erövra Östkare- träda stora områden, straffa de krigsansvariga och betala
stora skadestånd.
len.83

Vinterkriget och
annekteringen
av Baltikum
Finland

82 Lemppinen mfl 1986a s166, 1986b s114-117, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s74, 89,
Klingenberg & Wallenius 1990 s33 (Enbart om pakten), Ahlskog & Sandholm 1990 s58, 60,
93f, Nyberg 1984 s119
83 Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s335, Hildingsson 1989 s284, Ekström mfl 1986 s184,
Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s147
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Fortsättningskriget
Finland

Ahlskog och
Sandholm är
något osäkra
på vad Finlands krigsmål var. Enligt Lemppinen mfl hade
Finland inget
val, Nyberg
menar däremot
att
denna teori
avvisats
av
forskningen.
Liksom Castrén, Riikonen och Suuronen pekar
han istället på
en medveten
politik.84

Lemppinen mfl 1986b s113: Finlands brist på utrikespolitiska val
och Hitlers beslut att anfalla Ryssland band Finlands politik till
Tyskland 1941. s123f: De militärpolitiska förändringarna i Nordeuropa gjorde att Finland hamnade i säkerhetspolitisk offside. Sovjets
inblandning i Finlands inre angelägenheter förhindrade ömsesidiga
arrangemang mellan länderna. Balansen mellan två stormakter gjorde
att Finland hamnade i ett nytt krig mot Sovjet, men Finland undvek
att bli ett slagfält mellan stormakterna.
Ahlskog & Sandholm 1990 s102: Om de finländska krigsmålen har
forskningen ännu inte sagt sitt sista ord, men man torde ändå rätt
säkert kunna säga att det var återställandet av 1939 års gränser. s106: I
synnerhet de svenskspråkiga tvivlade på att Tyskland skulle vinna kriget, de kunde följa nyhetsrapporteringen i Sveriges medier, som torde
ha gett en riktigare bild av läget än de inhemska. s111: Det finlandssvenska infanteriregementet JR61 stoppade ryssarna under rasande
strider vid Tienhaara nordväst om Viborg.
Nyberg 1984 s131f: Inom historieforskningen har i synnerhet bakgrunden till Fortsättningskriget omtolkats och drivvedsteorin har
avvisats. Man har istället påpekat att det fanns krafter i Finland som
medvetet arbetade för en tyskinriktad politik.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s94f: Att man trängde in i
Karelen motiverades med att gränsen var lättare att försvara. I själva
verket drömde många om Storfinland, hela Östkarelen skulle förenas
med Finland. Erövringskriget väckte också oro då man bands vid
Tyskland, framförallt bland de som kände sig främmande inför nazismen.

Kalla kriget i läroböcker från 1980-talet
Kalla kriget ses som följden
Vilken
av ömsesidig fruktan mellan
var
Väst och Sovjetunionen.
grundmotsätt- Sovjets fruktan skildras mot
ningen i bakgrund av erfarenheterna
av tidigare invasioner. I två
Kalla
böcker sägs i andra person
kriget?
att Västs fruktan för Sovjet
Norge
var överdriven. Holden
redogör för den traditionalistiska och den revisionistiska synen utan att ta
ställning.85

Hansejordet 1988 s210: 40 år efteråt menar många
historiker att västs fruktan för Sovjet var överdriven.
Bjørnsen 1985 s309: Kennan menade att rädslan för
ett sovjetiskt angrepp på Europa var ”fjollig”. s314f:
Traditionalister menar att Sovjets utvidgning av sitt
maktområde var orsaken till kalla kriget, medan revisionister istället pekar ut USA:s avvisande av Sovjets
behov av att säkra sig mot bakgrund av sin blodiga
historia.
Holden 1984b s52: Debatten om orsakerna till det
kalla kriget har väckts av amerikanska historiker, och
kritiken var nära knuten till oppositionen mot Vietnamkriget. I Sovjet finns ingen motsvarande olikhet i
synsätt.

84 Ahlskog & Sandholm 1990 s102, 106, 111ff, Nyberg 1984 s127f, 131f, 134, Lemppinen mfl
1986b s113, 123f, 126, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s93ff
85 Hansejordet 1988 s203, 205, 210, Sven & Aastad 1989 s54f, Bjørnsen 1985 s292f, 309f,
314f, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s54, Holden 1984b s42, 51f
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Den vanligaste tolkningen är att konflik- Torbacke mfl 1985 s230: Sovjetunionen var
ten låg i den ideologiska motsättningen en kommunistisk diktatur, som misstrodde
och misstron mellan det kapitalistiska väst och dess form av demokrati. Västmakvästblocket och det kommunistiska terna utmålade Sovjet som ett hot mot den
östblocket. I en historielärobok nämns fria världen, trots att landet varken ekonoockså motsatsparen kommunistisk miskt eller militärt kunde mäta sig med
USA.
diktatur och västerländsk demokrati.86
Grunden Framgår
Ahlskog och Sandholm 1990 s136: Motsättningarna mellan andra
Finland
inte direkt. världskrigets segrarmakter skärptes då de tolkade besluten från Jaltakonferensen olika.
Sovjets intressen ses som Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s125: Östeuropa
Folkdefensiva, men behand- var klart stalinistiskt. Det betyder 1) att Sovjet hade en
demolingen av staterna i Öst- absolut dominerande ställning, och 2) att det utövades
kratier
inrättas i europa kritiseras. Införandet en hård politisk likriktning, alla opponenter
av folkdemokrati i Tjecko- utrensades.
Östslovakien nämns i flera Hansejordet 1988 s211: Rubrik: ” 'Undertryckning'
europa
böcker som en orsak till og 'underverk'”. Östeuropa förtrycktes, medan VästNorge
tyskland kallades för ett ekonomiskt underverk. (Bild
Norges Nato-inträde.87
på Wolkswagens ”Bobbla”).
Sovjetunionen hade härjats svårt Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s158f: Stalins
Folkunder andra världskriget. Stalin mål var kontroll över Östeuropa, marschvägen
demoville i fortsättningen skydda väst- till Rysslands hjärta. Utvecklingen mot
kratier
inrättas i gränsen genom att gradvis för- folkdemokratier gick stegvis, med hjälp av Röda
vandla det ockuperade Östeuropas armén och terror. Östeuropa förvandlades till en
Östländer till satellitstater. I väst sågs rad sovjetiska satellitstater. I kombination med
europa
händelserna som uttryck för den katastrofala ekonomiska situationen och
Sverige
kommunistisk expansionism, som kommunisternas stora inflytande i Västeuropa
började Sovjets politik uppfattas som ett hot i
också kunde hota Västeuropa.88
väst.
Framställningen
är Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s106: Stalin, som
Folkmycket kortfattad jäm- fruktade att Tyskland skulle återförenas, försökte skapa en
demofört med svenska och zon av vänligt sinnade stater runt Sovjet. Han stödde
kratier
inrättas i norska läroböcker, inte kommunisternas inträde i regeringarna i Östeuropa.
heller framgår Sovjets 1945-48 avlägsnade kommunisterna övriga partier. VästÖstdirekta
inblandning makterna kallade folkdemokratierna för satelliter.
europa
med samma tydlighet. Ahlskog & Sandholm 1990 s136f: Processen som ledde till
Finland
Man nämner att Stalin att Östeuropa blev kommunistiskt fullbordades 1948.
ville ha en säkerhetszon Klingenberg & Wallenius 1990 s52f: I Östeuropas befriav vänligt sinnade sta- ade länder utestängdes antidemokratiska personer från det
politiska livet, till en början nazikollaboratörer, senare
ter.89
personer som motarbetade kommunismen. Sovjet gick in
för att skapa vänligt sinnade buffertstater.

Vilken var
grundmotsättningen
i
Kalla
kriget?
Sverige

86 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s156, Ekström, Larsson & Williamsson 1985 s165f,
Hildingsson 1989 s384f, Torbacke mfl 1985 s230, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s374,
Liljequist, Björkryd & Altersten 1985 s180, Forsström, Holdar & Sellergren 1980 s117
87 Sveen & Aastad 1989 s52f, 56, 84, Hansejordet 1988 s208f, Bjørnsen 1985 s300-303, 307,
309, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s54, 120, 125, Holden 1984b s42f, 46f
88 Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s374f, Liljequist, Björkryd & Altersten 1985 s180,
Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s158f, 162, Hildingsson 1989 s384f, Ekström mfl 1986 s166,
Torbacke & Furuhagen 1985 s230
89 Lemppinen mfl 1986a s183, Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s106, Klingenberg &
Wallenius 1990 s52f, Ahlskog & Sandholm 1990 s136f
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Marshall- USA erbjöd hjälp till Europas Sven & Aastad 1989 s84: Det var en fördel för euroländer för att få igång péerna att supermakterna konkurrerade om inflytande
planen
ekonomin och för att kom- i Europa, hjälpen var ett led i det kalla kriget. VästNorge
munismen inte skulle sprida tyskland fick hela fabriker med modernare maskiner än
sig i fattigdomens spår. Pla- de flesta amerikanska företag hade.
nen skildras genomgående Bjørnsen 1985 s305: Oavsett baktankarna var planen
ett generöst och nyskapande tilltag.
mycket positivt. 90
Marshall- USA ville hjälpa Europa på fötter Hildingsson 1989 s385: Marshall: ”Komekonomiskt för att röja undan gro- munismen frodas på upprorets och fattigplanen
grunden för kommunismen. Sovjet domens sjuka mark”. Molotov: ”USA vill
Sverige
tackade nej och tvingade Östeuropa utvidga sina utländska marknader”. s418:
att göra likadant. Man menade att Finland tackade nej till Marshallhjälpen
villkoren hade inneburit beroende av eftersom Sovjet var kritiskt.
USA.91
Marshall- Inget sägs direkt om Ahlskog & Sandholm 1990 s137: Det rådde nöd och fattigatt USA hade poli- dom i Europa, i USA fanns pengar och vilja att hjälpa, liksom
planen
tiska motiv bakom rädsla för en kris som kunde skada USA:s ekonomi. Molotov
Finland
planen, de ekono- menade att USA ville utvidga sina europeiska marknader. Sovmiska
framhålls. jet avböjde, vilket också Finland gjorde för att inte försämra
Sovjetunionen och sina relationer till Sovjet.
östländerna avböjde Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s113: Europa återhämför att inte hamna i tade sig långsamt, medan USA gått stärkt ur kriget. Marshall
beroende av USA, fruktade att dålig ekonomi kunde leda till kommunistisk seger
och Finland gjorde i vissa västländer. 16 västländer tog emot hjälp. Sovjet var negativt då man fruktade att USA skulle få för stort ekonomiskt
likadant.92
inflytande.
Truman- USA:s president Truman Bjørnsen 1985 s303f: Truman menade att USA
doktrinen lovade hjälp till alla stater som skulle hjälpa Grekland och alla fria folk i kampen
hotades av ett kommunistiskt mot väpnade minoriteter och interventioner av
Norge
maktövertagande.93 Bjørnsen främmande makter. I själva verket var det en öppen
är mycket kritisk till doktri- fråga vem som var i minoritet i Grekland, och de
främmande makterna var inte Sovjet utan Storbrinen, se till höger.
tannien och USA. Det spelade ingen roll, tiden var
inne för ett korståg mot kommunismen.
Truman- President Truman menade att Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s160: I praktiken
doktrinen USA borde stöda länder värl- förband sig USA att hjälpa icke-kommunistiska
den över mot försök till stater oavsett styrelseskick mot kommunistiska
Sverige
kommunistiska
maktöver- omvälvningsförsök eller påtryckningar från Sovjetunionen.
taganden.94

90 Bjørnsen 1985 s304, Sveen & Aastad 1989 s55f, 84, Hansejordet 1988 s208, Holden 1984b

s44ff
91 Hildingsson 1989 s385, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s160, Bergström, Löwgren &
Almgren 1983 s375, Torbacke mfl 1985 s232f
92 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s113, Lemppinen mfl 1986a s185, Ahlskog & Sandholm
1990 s137, Nyberg 1984 s 149, Klingenberg & Wallenius 1990 s53
93 Sven & Aastad 1989 s55, Bjørnsen 1985 s303f, Holden 1984b s44
94 Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s375, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s160
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Truman- Av rädsla för
doktrinen kommunistisk
expansion lovade
Finland
Truman hjälp till
alla länder som
hotades av kommunismen.95
Koreakriget
Norge

Koreakriget
Sverige

Koreakriget
Finland

Klingenberg & Wallenius 1990 s 52f: Hjälpen till Grekland var
början på tillbakahållandets politik, Sovjet skulle avstängas från
alla expansionsmöjligheter.
Lemppinen mfl 1986a s185: Truman menade det var USA:s
plikt att hjälpa icke-kommunistiska stater som var utsatta för
angrepp utifrån eller av inre minoriteter. Detta var baserat på
antagandet att Sovjet ville utvidga sitt inflytande. Traditionalister
menar att Sovjet gränslöst ville utbreda kommunismen, medan
senare tolkningar betonar Sovjets utrikespolitiks defensiva natur.
Böckerna uttrycker osä- Bjørnsen 1985 s312: Strax uppfattades konflikten som ett
kerhet om vem som styrkeprov mellan öst och väst, demokrati och diktatur.
startade kriget, förutom Problemet var att Synghman Rhee var en dålig represenHolden som utpekar tant för den fria världen. s 410: Under Koreakriget fick
Nordkorea. I väst trodde också Norge känna av Maccarthyismen.
många att Sovjet låg Sven & Aastad 1989 s60: På den tiden såg USA kombakom, vilket ledde till munismen som en världskonspiration ledd från Moskva.
upprustning och miss- General McArthur ville statuera exempel genom att atomtänksamhet, menar ma- bomba Kina och Sovjet.
joriteten av läroböck- Holden 1984b s55: De flesta anser det otroligt att Norderna. Holden lutar åt att korea inledde krig på egen hand. Kanske räknade Stalin
Sovjet verkligen låg med att Sydkorea skulle falla med en gång utan krig.
bakom.96
Det utbröt krig mellan det Nord Torbacke mfl 1985 s 233: Motsättningarna i
och Sydkorea. FN stämplade Nord Korea växte, och ledde 1950 till krig. Det är
som angripare då Sovjetunionen oklart vilken sida som inledde, men FN
bojkottade säkerhetsrådet.97 Att stämplade Nord som angripare, när USA draNordkorea var angripare i kon- git ärendet inför FN.
flikten slås inte längre fast med Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s163: I juni
samma säkerhet som i äldre läro- 1950 gick Nordkoreas armé över gränsen.
böcker. Mac Arthurs önskan att få Truman sände trupper till stöd för Sydkorea,
använda atombomber, tidigare ett FN tog på sig ansvaret. Den amerikanske geneallmänt inslag i de svenska läro- ralen Mac Arthur ville atombomba Kina sedan
böckernas skildring av kriget, nämns landet ingripit i konflikten, men Truman sade
bara i en av de undersökta böckerna. nej då risken för världskrig var för stor.
Klingenberg & Wallenius 1990 s58: Sommaren 1950 gick Nordkorea plötsligt till
anfall mot Sydkorea.
Lemppinen mfl 1986a s187: Nordkorea anföll Sydkorea 1950… Kriget ledde till att
status quo bevarades. (Bildtext): Egentligen handlade kriget om stormakternas intressesfärsindelning.

95 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s114, 119, Lemppinen mfl 1986a s185
96 Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s124f, Bjørnsen s 312f, 410, Sveen & Aastad 1989 s60,

Holden 1984b s54f
97Torbacke mfl 1985 s 233, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s163, Bergström, Löwgren &
Almgren 1983 s377, Hildingsson 1989 s388
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Cuba
Norge

Cuba
Sverige

Cuba
Finland

Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990: Liksom Sovjet
inte accepterar några avvikelser i Östeuropa, betraktar
USA Latinamerika som sitt närområde. Sociala och politiska uppror mot militärdiktaturer som håller folket i
svält och fattigdom riskerar att stämplas som kommunistiska kuppförsök. Efter USA:s bojkott av Castros
Cuba var enda möjligheten att vända sig till Sovjet.
USA:s invasionsförsök vid grisbukten blev ett förödmjukande fiasko. Krisen med upptäckten av de sovjetiska missilerna på Cuba slutade med att de sovjetiska
skeppen vände inför den amerikanska blockaden. Senare
monterades missilerna ner efter att USA lovat att inte
invadera på nytt.
Efter revolutionen på Cuba förstat- Hildingsson 1989 s355ff: Cubakrisen löstes
ligades amerikansk egendom. USA:s efter hemliga förhandlingar mellan supermotåtgärder drev Cuba att alliera sig makterna. Sedan dess har USA inte stått
med Sovjet. Den USA-stödda exil- bakom något försök att invadera Cuba.
cubanska invasionen vid Grisbukten Torbacke mfl 1985 s250: Det var nog meblev ett fiasko då den saknade folkligt ningen att robotbaserna skulle avskräcka från
stöd. Den sovjetiska placeringen av ett nytt invasionsförsök, men i USA uppfatmedeldistansrobotar på Cuba ledde till tades de som ett direkt hot. Det var den farlien allvarlig kris mellan supermakterna. gaste konflikten under det kalla kriget, värlKrisen röjdes undan i sista stund.99 den tycktes balansera på randen till kärnvaDe svenska läroböckerna uppvisar penkrig, men till slut tillmötesgick Sovjet
olika tolkningar av hur detta åstad- USA:s krav och började montera ner robotramperna.
koms.
Cuba och Latinamerika Klingenberg & Wallenius 1990 s59: Castro genomförde
i
allmänhet
ägnas en jordreform som innebar att stora delar av sockerindumindre utrymme än i strin nationaliserades. Förenta staterna, som först varit
norska och svenska positiva till de nya makthavarna, skar ner sockerimporten.
böcker. Sovjet gav efter Under Kubakrisen såg det ut att utbryta en öppen koni Cubakrisen, men man flikt, men Sovjet retirerade.
förhandlade fram en Lemppinen mfl 1986a s193: De sovjetiska fartygen vände,
kompromiss
med men missilbaserna fanns kvar. Sovjet lovade montera ner
dem om USA lovade att inte invadera Cuba.
USA.100

Läroböckerna är mycket
kritiska mot USA:s politik
i Latinamerika, med Cuba
som det främsta exemplet.
De framhåller att Sovjet
fick ge efter i Cubakrisen,
men med undantag av
Holden
nämner
de
samtidigt att det förekom
en kompromiss mellan
supermakterna.98

98 Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s127ff, Hansejordet 1988 s225-229, Sveen & Aastad
1989 s63, Bjørnsen 1985 s325-328, Holden 1984b s62f, 173
99 Hildingsson 1989 s355ff, Torbacke mfl 1985 s250, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s166f,
Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s377f, s423
100 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s119, Lemppinen mfl 1986a s193, Klingenberg &
Wallenius 1990 s59, Ahlskog & Sandholm 1990 s140f
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Uppror i Läroböckerna beskriver
hur Sovjet ingripit miÖstlitärt i Östeuropa uppeuropa
repade gånger när länNorge
derna där försökt sig på
alltför
långtgående
reformer och liberaliseringar. Budapest 1956
beskrivs som blodigt,
men antalet döda och
flyktingar varierar stort
mellan böckerna. Böckerna från 1989 och
1990 hinner konstatera
ett en demokratiseringsprocess är på gång i Östeuropa.101
Uppror i Sovjetunionen har slagit
ner flera reform- och
Öst-euliberaliseringsförsök
i
ropa
Östeuropa, då de ansetts
hota Sovjets ledarställSverige
ning. Så skedde i Ungern
1956 och i Tjeckoslovakien 1968.102 För
att kväsa Solidaritet i
Polen tog istället den
polska militären med
Sovjets stöd makten
1981.103 Det framgår
tydligt att östblocket hålls
samman genom militärt
våld. Läroböckerna hålls
mycket aktuella, händelseförloppet följs fram till
tryckåret.

Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s125: Chrustjevs avståndstagande från de värsta formerna av stalinism ledde till
en liberaliseringsvind i Östeuropa. Till slut grep sovjetmakten in då det var stor risk att Ungern skulle slita sig löst från
den kommunistiska gemenskapen. 20 000 ungrare dödades
och 250 000 flydde till väst. s140: Ett mer liberalt klimat i
Sovjet var en viktig bakgrundsfaktor för revolutionen i Östeuropa 1989. När Gorbatjov kallade Östeuropas angelägenheter ”interna frågor” startade ett uppror som på några få
månader är i färd att ändra hela den politiska situationen i
Europa. I skrivandes stund (januari 1990) utlovas fria val.
Bjørnsen 1985 s 318: 2000 dödades i blodiga gatustrider
och 150 000 flydde till väst. s329: Tjeckoslovakiens socialism med mänskligt ansikte innebar upphävd censur,
decentralisering och reformer. När trupper från Warszawapaktsländerna invaderade landet blev kommunisten
Dubcek folkhjälte bland antikommunister världen över.
Hildingsson 1989 s355f: Den uppmjukning som Chrustjev
antagligen planerat var inte lätt att genomföra. När folken i
Östeuropa märkte att terrorn lättade, hoppades de att Sovjet
skulle släppa greppet. Då Ungerns nya ledning beslöt lämna
Warszawapakten gick sovjetiska trupper över gränsen. Regeringschefen avrättades och ersattes av en sovjettrogen.
Torbacke mfl 1985 s272: Våren 1968 gjordes en rad reformer i Tjeckoslovakien och pressfrihet infördes. Överallt
fanns en önskan att göra sig av med det förstelnade
moskvastyrda systemet. Man ville införa en självständig,
nationell socialism där medborgarnas fri och rättigheter
sattes i centrum. Sovjet tvekade, men valde till slut att använda maktmedel. Warszawapakten invaderade Tjeckoslovakien, och de idéer som väckt optimism och framtidstro
kunde inte längre föras fram i frihet.
Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s220: Den polska
krigsmaktens ingrepp bekräftade att regeringar av Sovjets
typ ytterst grundar sin makt på militär styrka.
Hildingsson 1989 s389: 1989 förhandlade Solidaritet med de
styrande, och det syntes tydliga tecken på ett erkännande av
rörelsen.

101 Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s125, 140, Sveen & Aastad s61, 68, Bjørnsen 1985

s318, 329, Holden 1984b s57f, 67
102 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s165, 171, Hildingsson 1989 s388f, Torbacke mfl 1985

s241, 272, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s381ff
103 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s171, Hildingsson 1989 s389, Bergström, Löwgren &

Almgren 1983 s384
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Uppror i Ämnet behandlas
relativt
knappÖsthändigt och korteuropa
fattat, och med ett
betydligt mindre
Finland
mått av kritik mot
Sovjet än i norska
och svenska läroböcker. Ahlskog
och Sandholm har
fått med Berlinmurens fall. Castrén, Riikonen och
Suuronen är den
enda undersökta
finländska lärobok som nämner
ungerska döda och
flyktingar.
Formuleringarna är
emellertid
försiktigare än i läroöcker från Sverige
och Norge.104

Klingenberg & Wallenius 1990 s63ff: I Ungern krävde Nagys regering att landet skulle tömmas på utländska trupper och förklarade
att man övervägde lämna Warszawapakten. Sovjetstyrkor gick till
aktion och regeringen och dess anhängare krossades. Nagy avrättades
som kontrarevolutionär. Hösten 1989 tog Ungern steget ut till en
parlamentarisk västerländsk demokrati, och politiker som gått i
spetsen 1956 rehabiliterades. Våren 1968 lanserade Dubcek socialism med mänskligt ansikte i Tjeckoslovakien, makten skulle utgå
från folket och partiet skulle verkställa folkets vilja. Ledningen i de
socialistiska länderna såg med oro på utvecklingen. DDR, Ungern,
Polen, Bulgarien och Sovjet invaderade landet. Sovjet menade att
Tjeckoslovakien hotats av kapitalistisk inringning, därför var det
broderländernas plikt att intervenera för att rädda socialismen.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s124f: I Budapest krävde demonstranter Ungerns utträde ur Warszawapakten. Sovjetiskt pansar,
som fanns i landet enligt militärpaktsavtalet, skingrade demonstrationerna genom beskjutning. Flera tusen dog då de försökte göra
motstånd, nära tvåhundratusen upproriska flydde till väst. De socialistiska grannländerna fruktade 1968 ett Tjeckoslovakiskt utträde ur
Warszawapakten, och marscherade därför överraskande mot Prag.
Pragborna försökte emellertid inte göra motstånd, och krisen kunde
lösas genom förhandlingar.
Ahlskog & Sandholm 1990 s134: Greppet om satellitstaterna
slappnade anmärkningsvärt under hösten 1989. I stat efter stat
infördes flerpartisystem, Berlinmurens fall utgjorde kulmen på
kommunismens sammanbrott i Östeuropa.
Vietnam- USA stödde den korrupta dik- Sven & Aastad 1989 s 65f: Bild på napalmbomb.
taturen i Sydvietnam militärt Text: Bilden ger intryck av det helvete som kriget
kriget
eftersom man var rädd att var för civilbefolkningen i Vietnam. Det var ett
Norge
kommunismen skulle sprida sig brutalt krig, som många inte såg meningen med.
om regimen föll. USA:s krigsfö- Bild på amerikanska soldater. Text: Vettskrämda
ring var brutal med omfattande och ofta drogade amerikanska soldater gick bärsärbombningar och stora lidanden kagång i vietnamesiska byar.
för civilbefolkningen, men man Bjørnsen 1985 s339: Bomba dem tillbaks till stenlyckades inte besegra gerillan. åldern, föreslog en amerikansk general i förtvivlan
Amerikanerna drog sig tillbaka över utebliven framgång. Det kunde se ut som att
efter omfattande protester hem- president Johnson följde rådet. s342 Kriget delade
det amerikanska folket mer än någonting sedan
ma och över hela världen.105
inbördeskriget.

104 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s124f, Lemppinen mfl 1986a s190, Klingenberg &

Wallenius 1990 s63f, Ahlskog & Sandholm 1990 s134, 140f
105 Hansejordet 1988 s223f, Sveen & Aastad 1989 s65f, Bjørnsen 1985 s339, 342, Ertresvaag,

Glad & Rognaldsen 1990 s132ff
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Diktaturen i Sydvietnam var mycket
impopulär bland folket. Den kommunistdominerade befrielserörelsen
FNL stöddes av Nordvietnam, medan
USA blev allt mer indraget på regeringens sida, eftersom man ville hindra
att kommunismen spred sig till fler
länder. USA:s brutala krigföring i
Vietnam ledde till enorma protester
världen över, och skadade allvarligt
landets anseende.106

Torbacke mfl 1985 s268f: USA:s bombningar
ödelade stora delar av Indokina. Världens starkaste
militärmakt försökte krossa en ganska primitivt
utrustad motståndare, men varken FNL eller
Nordvietnam krossades. Den sista amerikanska
krigsinsatsen var terrorbombningen av Hanoi julen
1972. Bildtext: I Song My mötte amerikanerna
inget motstånd, där fanns mest kvinnor, barn och
äldre. Ändå sköt man hämningslöst omkring sig
och dödade nästan alla. När nyheten läckte ut ett år
senare, förstod människor att kriget var ett vanvett
och ett lidande.
USA:s krig- Ahlskog & Sandholm 1990 s142: USA använde bland annat napalmVietföring
kri- bomber och miljögifter. Man blev hårt kritiserad av världsopinionen, och
namtiseras inte alls drog sig tillbaka efter drygt 10 års krig utan att ha vunnit något men efter
kriget
Finland lika hårt som i att ha förlorat mycket anseende.
svenska och Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s120: (Brödtext) Redan Kennedy
norska läro- var rädd för att kommunismen skulle sprida sig i Sydöstasien och skickade trupper till Vietnam. Stora amerikanska förluster ledde till omfatböcker.107
tande protester. s121: (Nyhetssida, överkurs) Amerikanerna bombade
Nordvietnam kraftigt.
Böckerna jämför konflikten i Afgha- Sveen & Aastad 1989 s68f: Kommunisterna
Afnistan med Vietnamkriget. I bägge försökte genomföra reformer, men de bröt mot
ghanfallen misslyckades en supermakt med gamla traditioner. Storgodsen skulle styckas och
istan
Norge att slå ner en gerillarörelse, och civil- en bred utbildning införas för pojkar och flickor,
befolkningens lidande var i bägge vilket varken det islamiska prästerskapet eller
fallen stort, liksom supermakternas godsägarna kunde godta. (Bild på skadade barn).
förluster i anseende.108 Sveen och Hansejordet 1988 s239: Landsbygden blev
Aastads bild av motståndet mot bombad och bränd, kvinnor, barn och gamla
jordreformen skiljer sig från den man blev torterade och dräpta. Sovjet miste mycket
hittar i Hildingssons svenska lärobok. sympati i U-länderna och i de muslimska länderna.
När missnöjet med det sovjetvänliga Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s386:
Afghani- styret i Afghanistan ledde till ett allvarligt Afghanistankriget gav friare spelrum för en
uppror intervenerade Sovjet för att rädda hårdare amerikansk utrikespolitik.
stan
Sverige regimen. Man stötte på ett segt militärt Hildingsson 1989 s396f: Bönderna var inte emot
motstånd.109 De äldre böckerna reformer, men ville inte ha kooperativ av sovjetisk
fokuserar på krigets inledning och de modell. Alla sovjetiska soldater skall lämna landet
diplomatiska sanktioner mot Sovjet som 1989, men ännu är det långt till fred. Miljoner
det ledde till. I Hildingsson 1989 beto- människor har dödats eller lever som flyktingar.
nas istället konsekvenserna för lokalbe- Sovjet har bränt växande grödor och förstört livsviktiga bevattningsanläggningar.
folkningen.

Vietnamkriget
Sverige

106 Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s406, Torbacke mfl 1985 s268f, Graninger, Tägil &

Carlsson 1983 s183, Hildingsson 1989 s390f, Liljequist, Björkryd & Altersten 1985 s183
107 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s121f, Lemppinen mfl 1986a s201ff, Ahlskog &

Sandholm 1990 s142
108 Hansejordet 1988 s238f, Sven & Aastad 1990 s68f
109 Hildingsson 1989 s396f, Bergström, Löwgren & Almgren 1985 s384ff, Graninger, Tägil &

Carlsson 1983 s219f
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Afghanistan
Finland

Kärnvapen
och
kapprustning
Norge

Kärnvapen
och
kapprustning
Sverige

Nämns bara i
korthet. Ingenting sägs om
civilbefolkningens lidande
eller sovjetiska
förluster.110

Ahlskog & Sandholm 1990 s142: Sovjet gick in i Afghanistan 1979. 10
år senare hade man ännu inte lyckats nedkämpa gerillastyrkorna. Man
beslöt dra bort sina styrkor vilket skedde 1989.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s125: (Bildtext, bild på gerillasoldater med ett erövrat sovjetiskt pansarfordon) När muslimsk gerilla
hotade kommunisternas styre, sände Sovjet trupper. Inte ens med sovjetisk hjälp har landets armé lyckats besegra rebellerna, som lätt kan
gömma sig i bergen eller fly till Pakistan.
För att behålla maktbalansen tvingas Hansejordet 1988 s197f: År 1962 provsupermakterna skaffa de vapen som den sprängdes en vätebomb i Stilla havet. På Samoa
andra har, vilket leder till stora kostna- 300km därifrån sprang man till kyrkorna för
der. Man har så mycket kärnvapen att att be. När de fick höra vad som hänt svarade
man helt kan ödelägga varandra. Alla de: -Den vita mannen är galen.
inser att ett kärnvapenkrig aldrig får 1986 motsvarade kärnvapnens sprängkraft 4
bryta ut, men trots detta är det svårt att ton trotyl per människa, det är oklart om nåkomma överens om nedrustning.111 De gon skulle överleva ett kärnvapenkrig. s207:
senaste läroböckerna är mest optimis- Först 1988 kom en överenskommelse om att
reducera antalet kärnvapen.
tiska.
Kapprustningen ses som ett själv- Hildingsson 1989 s387: En timmes rustningskostförstärkande system, som slukar nader kunde rädda livet på en miljon människor.
enorma resurser och som har pro- USA och Sovjet har kärnvapenförråd som kan
ducerat tillräckligt med kärnvapen släcka allt liv på jorden flera gånger om. 1987 slöts
för att utplåna civilisationen flera ett avtal om att avlägsna medeldistansmissilerna från
gånger om. Terrorbalansen hindrar Europa. Supermakterna kallade det ett första steg,
supermakterna från att anfalla var- världen väntar på fler. s427 Strålningens effekter var
andra, men medför samtidigt länge okänd, ockupationsmakten USA stoppade
enorma risker. Hildingsson sätter rapporter från de atombombade japanska städerna.
1989 visst hopp till nedrustningen, Torbacke mfl 1985 s254: Rustningskostnaderna
men läroböcker från mitten och uppgår till 25 gånger all U-hjälp och är dubbelt
början av 1980-talet är mer pessi- större än hälsovårdskostnaderna i världen. Förmistiska beträffande provstopps- och handlingar om en minskning av ökningstakten för
de dyraste rustningarna har gett nedslående resulnedrustningsavtal.112
tat.

110 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s125, Lemppinen mfl 1986a s203, Ahlskog &

Sandholm 1990 s142
111 Bjørnsen 1985 s321-325, 328, 331f, Sveen & Aastad 1989 s64, 69f, Ertresvaag, Glad &

Rognaldsen 1990 s129f, 214f, Hansejordet 1988 s197f, 207, Holden 1984b s21ff, 57, 60, 64f,
69-72
112 Hildingsson 1989 s387, 427, Torbacke mfl 1985 s254, Ekström mfl 1986 s168-173, 175177, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s167, Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s367, 379f,
Liljequist, Björkryd & Altersten 1980 s184-188
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Kärnvapen och
kapprustning
Finland

Rymdkapplöpningen
Norge

Rymdkapplöpningen
Sverige

Rymdkapplöpningen
Finland

Kärnvapenfaran och
framförallt de olika
försöken till rustningsbegränsning
och nedrustning ägnas stort plats. Läroböckerna från 1990
är optimistiska mot
bakgrund av de då
aktuella
förhandlingarna
om
nedrustning.113

Palenius & Louhisola 1989 s61: USA och Sovjet har hela tiden
fortsatt upprustningen samtidigt som man förhandlat om begränsning av kärnvapen. Det är en kamp mellan två olika tankesätt, vilket gör det svårt att nå en överenskommelse.
Ahlskog & Sandholm 1990 s143f: Läkares och andra hälsovårdares protester har gjort klart att allt är utplånat efter ett
världsomspännande kärnvapenkrig. Nedrustningsavtalet mellan Reagan och Gorbatjov innebar att robotarna också skulle
skrotas, det var ett betydelsefullt steg i riktning mot en säkrare
värld.
Lemppinen mfl 1986a s236: Rustningarna har eskalerat, numera tar man vid rustningen också i beaktande nationalekonomiska faktorer och sysselsättningssynpunkter. s238 Varje
människa jobbar i snitt 4 år för upprustningen.
Att Sovjetunionen tog ledningen i Bjørnsen 1985 s321: Det största nederlaget för
rymdkapplöpningen var en stor USA var Sputnik, som utlöste panik. Raketen
chock för USA, som ansett sig över- kunde också bära atomladdningar. Tidigare
lägset. Missilerna kunde också bära hade man tagit sin överlägsenhet för given. En
kärnvapen till USA, som tidigare fantasirik, starkt överdriven föreställning om
varit rätt säkert. I Hansens bok i O- Sovjets försprång -”The missile gap”- ledde till
fag (Geografi) för mellanstadiet fortsatta satsningar på raketområdet. Det
ägnas stort utrymme åt rymdkapp- följde en växande ström av raketuppskjutlöpningen, men inga politiska analy- ningar till enorma kostnader, tills den första
människan landade på månen 1969.
ser görs. 114
De tidiga ryska framgångarna i Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s166: 1957
rymden var en stor utmaning för kunde Sovjet stärka sin ställning i världen
amerikanerna, och de resulterade i genom Sputnik, som tillkännagav för hela
en våldsam kapplöpning. Sputnik världen att Sovjet nått upp till och överträffat
var både en militärteknisk och en USA inom rymdforskningen. Raketen kunde
propagandamässig framgång. Hos lika gärna föra en kärnladdning till New York.
Hildingsson samt Torbacke och Tidigare hade USA genom sina baser och sitt
Furuhagen med flera nämns också bombflyg haft total överlägsenhet, Sputnik var
de enorma kostnader som rymd- ett steg mot utjämning.
kapplöpningen medförde.115
Sputnik var en Ahlskog & Sandholm 1990 s 128: Sovjet chockade USA med sina
chock
för framgångar i rymden. Kennedy krävde att USA skulle hinna ifatt
USA, då den Sovjet, och månlandningsprogrammet hade startat. Den lyckade
visade
att månfärden fyllde den amerikanska nationen med stolthet och stärkte
Sovjet hade ett dess internationella anseende. Castrén, Riikonen & Suuronen 1985
teknologiskt
s123: När Sovjet skickade upp Sputnik, märkte man i USA att man
försprång.116 låg efter i kemi- och fysikundervisning, trots att man hade avlönade
experter från olika länder i högskolorna.

113 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s126-129, Lemppinen mfl 1986a s235-240, Louhisola,

Hiidensalo & Louhisola 1981 s197, Klingenberg & Wallenius 1990 s106ff, 110, Ahlskog &
Sandholm 1990 s143f, Palenius & Louhisola 1989 s61
114 Ertresvaag, Glad & Rognaldsen 1990 s130f, Bjørnsen 1985 s321, Hansen 1990 s261-265
115 Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s166, Ekström mfl 1986 s168, Hildingsson 1989 s421,
Torbacke mfl 1985 s277
116 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s123, Lemppinen mfl 1986a s143, 196f, 201, Ahlskog
& Sandholm 1990 s128
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Norge hade ursprungligen för Bjørnsen 1985 s409: Norge var först inställt på
avsikt att vara neutralt, men neutralitet, det fanns ingen orsak att frukta Sovjet,
utvecklingen i Östeuropa fick som förlorat 15000 soldater under befrielsen av
Norge att med erfarenheterna Finnmark, mer än alla Norges förluster under hela
från kriget i minne söka skydd i kriget. De första rapporterna om förtrycket bakom
en försvarsallians. När för- järnridån väckte emellertid tvivel om att Norge
handlingarna om ett nordiskt skulle kunna upprätthålla neutralitet mellan öst
försvarsförbund bröt samman och väst. s411 Natomotståndare som företräder
sökte man liksom Danmark den så kallade tredje ståndpunkten menar, att små
inträde i NATO. För att inte länder bör satsa försvarsbudgeten på fredsoroa Sovjet införde man emel- bevarande insatser, stöd till fattiga länder och inlertid vissa begränsningar i ternationellt arbete. Det leder till en internationell
medlemskapet. Sverige är neut- välvilja som ger bättre skydd än vapen.
ralt. Sven och Aastad samt I Hansejordet 1988 s255: Att de nordiska länderna
fokus 9 menar att Finland press- lagt stor vikt vid FN-samarbete beror kanske på att
ats till att föra en sovjetvänlig små länder är intresserade av att upprätthålla ett
utrikespolitik, medan Bjørnsen internationellt lagverk.
menar att det faktum att landet Holden 1984b s121: Citerar finsk diplomat:
fick behålla sin demokrati tydde Marshallhjälpen skulle rädda Europa undan kompå att Stalin kunde vara rimlig munismen, det är möjligt att Finland räddade sig
när inga militära intressen undan kommunismen genom att inte ta emot den.
förelåg.117
Norden Norge och Danmark Hildingsson 1989 s418: Norge och Danmark ville, med
har gått med i Nato, andra världskriget i färskt minne, försäkra sig om att snabbt
och
men med vissa reser- få hjälp från en stormakt.
Kalla
vationer. I Sverige råder Liljequist, Björkryd & Altersten 1980 s193: Det råder enigkriget
Sverige bred politisk enighet het i Sverige om alliansfrihet som utrikespolitikens huvudom principen ”allians- linje, det som väckt debatt är frågorna om ”ideologisk neutfrihet i fred syftande till ralitet” och rollen som ”världssamvete”. s195: Medlemskapet
neutralitet i
krig”. i Europarådet är ett uttryck för vår vilja att utanför alla alliFinland är genom VSB- anser samverka med de västliga demokratierna.
pakten
knutet
till Bergström, Löwgren & Almgren 1983 s440: Paasikivis linje
Sovjet, vilket inte hind- var att Finland i det politiska läget efter andra världskriget
rar att landet ses som måste vinna Sovjets vänskap och förtroende. VSB-pakten är
alliansfritt.118 Att Sve- ingen vanlig militärallians, utan Finland brukar betraktas
rige står närmare väst som en alliansfri stat. Ändå är man påtagligt beroende av
framgår ändå på olika Sovjet, som vid flera tillfällen mer eller mindre direkt ingripit
sätt, som i exemplet till i finländsk politik.
höger.

Norden
och Kalla
kriget
Norge

117 Sveen & Aastad 1989 s56, 178f, Bjørnsen 1985 s401, 409ff, Ertresvaag, Glad & Rognaldsen

1990 s119f, Hansejordet 1988 s255f, Holden 1984b s120-124
118 Ekström mfl 1986 s183f, Hildingsson 1989 s418, Bergström, Löwgren & Almgren 1983

s438ff, Liljequist, Björkryd & Altersten 1980 s193-201, Graninger, Tägil & Carlsson 1983 s245
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Norden
och
Kalla
kriget
Finland

Läroböckerna ägnar
mycket stort utrymme åt att förklara
Finlands
utrikespolitiska
ställning
och
VSB-paktens
betydelse för Finlands
neutralitet.
Paasikivi och Kekkonen ges en central
roll i historieläroböckerna. I finlandssvenska läroböcker
framkommer kritik
mot krigsansvarighetsprocesserna efter
kriget, och eventuella
inrikespolitiska
faktorer bakom notkrisen antyds. I övrigt beskrev även de
Paasikivi-Kekkonenlinjen som lyckad
och oomstridd. Utrikespolitiken ifrågasätts aldrig, och
Castrén, Riikonen
och Suuronen samt
Ahonen med flera
försvarar den mot
utländsk kritik om
”finlandisering”.119
Det framställs som
om problemen med
Finlands
utrikespolitik främst är av
pedagogisk
natur.
Utrikespolitiken skall
förklaras, inte debatteras.

Ahlskog & Sandholm 1990 s114f: Paasikivi gjorde klart för Finlands
folk att Sovjet var en stormakt och Finland en småstat. Moskva var ett
maktcentrum, inte någon domstol där man skipade rättvisa. s116:
Krigsansvarighetsprocesserna innebar retroaktiv lagstiftning. Finlands
rättsväsende bröts sönder av en politisk nödvändighet. Naturligtvis
hölls ingen motsvarande rättegång i Sovjet. s121 Om Finland godkänt
Stalins förslag till försvarsavtal hade vi idag haft ett annat Finland, med
trupper ur Röda Armén stationerade här. s122: Enligt VSB-pakten
måste bägge parter vara överens om att ett hot finns innan Sovjet kan
sända hjälp. Det råder enighet i vårt land om att VSB-pakten är ett
användbart instrument i utvecklingen av förtroendefulla relationer till
Sovjet, vilka är en förutsättning för vår nordiska och överhuvudtaget
västerländska orientering. s148f: (Notkrisen) ”Det spännande mötet ägde
rum långt borta i Sibirien… Kekkonen visade att han var en skicklig
förhandlare. I Finland drog man en suck av lättnad”. Oppositionen
menade att krisen var ett försök att splittra Honkafronten.
Lemppinen mfl 1986b s132: Det var en utmaning för den utrikespolitiska ledningen att rota det nya tankesättet. Paasikivi och Kekkonen arbetade målmedvetet för att förklara för finländarna deras plats i
världspolitiken. s134: Man måste framför allt erkänna fakta och dra
korrekta slutsatser. Historien visade att Finlands geografiska läge förutsatte en utrikespolitik som tillfredsställde Sovjets berättigade säkerhetsintressen.
Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s130: Men överallt har man inte
velat erkänna vår neutralitet. Ibland används i västlig press begreppet
”Finlandisering”. Med det menas att Finland får ta så stor hänsyn till
Sovjets vilja, att landets egen beslutskraft försvagas. (”…päätösvalta
kaventuu”) Finländarna har försökt få bort denna uppfattning genom
att förklara vårt lands utrikespolitiska särställning. s132: Finlands aktiva
utrikespolitik går ut på att lindra de internationella spänningarna ”mer
som en läkare än som en domare”. (Tal av Kekkonen i FN).
Ahonen mfl 1984 s52: ”När termen ’finlandisering’ framkastas från
NATO-håll som ett varnande exempel för avspänningsvänliga europeiska länder, kan finländarna konstatera, att det inte funnits något beroendet av Sovjetunionen som gått emot Finlands egna intressen. Om
man vill använda termen, borde den förstås som ett positivt exempel på
förmågan hos ett land med västerländskt system att leva i fredliga relationer till ett socialistiskt land”.

119 Castrén, Riikonen & Suuronen 1985 s121f, Lempinen mfl 1986a s189, 270, 1986b s132-140,

Hannula & Parviainen 1986 s43, 217-220, Ahonen mfl 1984 s50ff, Sandholm, Stolpe & Varstala
1989 s162ff, Gran & Klingenberg 1985 s105, Nyberg 1984 s146-156, 162f, Ahlskog & Sandholm
1990 s114-123, 144-153
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10 Analys av läroböcker 1992-2004

10.1 Läroplaner
År 1993 fick grundskola, gymnasium och yrkesutbildning i Norge en gemensam
läroplan. Den generella läroplanen innehåller endast vitt formulerade mål för undervisningen som miljömedvetenhet, samarbete och skapande. Först av allt
nämns emellertid de kristna och humanistiska värdena. Människan har rätt att
tro, tänka, tala och handla oberoende av kön, funktionsförmåga, ras, religion,
nationalitet eller ställning, konstaterar läroplanen. Etiska principer kan åskådliggöras med utgångspunkt i Bibeln, men också med exempel från andra religioner,
historien eller myter. Uppfostran skall utveckla en personlig fasthet att hävda egna
och andras rättigheter och att resa sig mot övergrepp.1
”Fagplanen” för gymnasieundervisning i historia från 1991 lämnade undervisningens innehåll mycket öppet. För tiden efter 1850 konstateras endast följande: ”Det leses en sammenhengende framstilling for verdens og Nordens
historie”. För äldre tider kunde man antingen göra likadant, eller så kunde man
fördjupa sig i ett ämne från varje epok. Till exempel kunde man från perioden
1770-1850 välja att enbart läsa om ”[d]en amerikanske och den store franske
revolusjon”.2
I Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen från 1996 preciserades vad de
samhällsorienterande ämnena (samfunnsfagen) skulle innehålla enligt den nya
läroplanen. Man lyfte fram vikten av demokratiska värderingar, behovet av att
utveckla ett reflekterat förhållande till samhället och inse sambandet mellan
ekonomi, ekologi och teknologi. Vidare skulle eleverna bli kritiska och medvetna mediebrukare.3
Småskolesteget omfattade klass ett till sju, och det sista året skulle Peter den
store behandlas i historieämnet. Tidsgränsen mellan stegen drogs kring år 1750. I
1 KUF 1993 s3-10
2 RVO 1991 s3ff
3 KUF 1996 s175
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geografi arbetade man i sexan med Norden och ett urval länder i Europa, varefter
klass sju ägnades åt övriga världsdelar. På ungdomssteget som omfattade klass åtta
till tio skulle man första året i historieämnet läsa om idéerna bakom Amerikas
frihetskamp. Man skulle också reflektera över följderna av europeisk, amerikansk
och japansk imperialism. I klass nio skulle man bland annat ta upp ryska revolutionen och socialismens utveckling i Europa och Norge. Geografiämnet skulle
fokusera på naturresurser och Europas geografi. Under det sista året skulle historieundervisningen ägnas åt efterkrigstiden. Bland annat skulle man ägna sig åt
konflikter i världen, nedrustning, fred och internationell rättvisa. Man skulle
också diskutera de problem och möjligheter som omvälvningarna i Mellan- och
Östeuropa medförde. Därtill skulle ta upp den globaliserade ekonomin. Det sistnämnda skulle även behandlas i geografiämnet som ägnade klass 10 åt den utomeuropeiska världens geografi.4
Att formuleringarna i de norska läroplanerna från 1990-talet blev mer allmänt
hållna än tidigare berodde enligt May-Brith Ohman Nielsen dels på att
lärarkåren krävde större metodologisk frihet, och dels på att företrädare för ett
stort antal samhällsintressen i demokratins och mångfaldens namn deltog i läroplanskommittéernas arbete. För att texten skulle kunna bli accepterad måste
den hålla sig på ett mycket generellt plan. Ohman Nielsen deltog 1995 själv i
kommittémöten där bland annat försvaret och medborgarorganisationer som
Israels venner fanns representerade. Militären fick efter långa förhandlingar till
slut in ett ord om försvaret i den äldre historien.5
I propositionen till den svenska grundskolans läroplan 1993 fördes en diskussion om kunskapens evighet och förgänglighet. Man lyfte fram den snabba teknik- och samhällsutvecklingen och konstaterade att Europakartan snabbt förändrats. Historia sades emellertid tillhöra det bestående som en viktig del av
kulturarvet.6
EES-avtalet ansågs leda till att den anglosaxiska tonvikten i Sverige kompletterades med ett intresse för de andra stora europeiska kulturerna liksom för närområdet i Baltikum och Ryssland.7
Enligt den nu gällande läroplanen för grundskolan från 1994 skall det historiska perspektivet i grundskolans undervisning skapa beredskap för framtiden
och ge ett dynamiskt tänkande. Det internationella perspektivet skall sätta den
egna verkligheten i ett globalt sammanhang, skapa internationell solidaritet och
ge beredskap inför täta gränsöverskridande kontakter. Undervisningen har som

4 KUF 1996 s182-187
5 Muntlig uppgift av Ohman Nielsen 23.2.2006
6 Prop 1992/93:220 s7
7 Ibid s9
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mål att ge förtrogenhet med centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet och utveckla förståelse för andra kulturer.8
Efter gymnasiet skall eleverna därutöver kunna bedöma skeenden ur svenskt,
nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.9
Läroplanerna från 1994 är mycket allmänt hållna, och undervisningens innehåll preciseras i kursplaner. Demokratin intar en central plats i kursplanen för
de samhällsorienterande ämnena i grundskolan. Makt- och konfliktperspektivet
skall lyftas fram. Målet är att eleven i femte klass skall ”…känna till och kunna
resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera demokrati i
vardaglig handling”, och i nian ”…förstå grundläggande begrepp och företeelser
i ett demokratiskt system och kunna problematisera demokratiska förhållningssätt i vardagen”.
Den finländska Grunderna för gymnasiets läroplan 1994 inleds med att behovet av
en läroplansreform motiveras utifrån de stora förändringarna under föregående
årtionden. Förändringarna hade medfött stora oförutsedda problem, som miljöproblemen och den svåra ekonomiska kris landet befann sig i. Den åtstramade ekonomin förutsatte att läroanstalter, företag och hela samhället effektivt samordnade
sina resurser. Tre förhållanden som skolan skulle ta hänsyn till var företagsamhetens
betydelse, internationaliseringen och de förändrade värderingarna. Utbildningen
skulle göra eleverna företagsamma, möjliggöra framgångar på den internationella
marknaden och förmedla värden som främjade samhällets fortbestånd och framsteg.
Efter dessa överordnade mål i det inledande kapitlet följde ett kapitel med mål
liknande dem från 1985, men fredsfostran hade försvunnit från de allmänna målen.
Man betonade nu också att internationaliseringen, den ökande kulturella pluralismen i Finland, den västeuropeiska integrationen samt utvecklingen i Ryssland
och Baltikum krävde nya betoningar av läroinnehållet, ett mångsidigare språkprogram och mer fostran till internationalism.10
Ämnet historia och samhällslära hade 1984 attitydmålet att eleverna skulle
tillägna sig en livsinställning baserad på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och förmå verka för jämlikhet, internationellt samförstånd och fred.
1994 nämndes inte längre FN-deklarationen, men förståelse för kulturell olikhet, strävan efter ökat internationellt samförstånd och fredsvilja fanns kvar. Innehållet i de olika kurserna var rätt kortfattat föreskrivet 1985 och ännu mer så
1994. I den senare läroplanen var kurserna mer tematiska till sin natur. Fyra
historiska kurser och en kurs i samhällkunskap var obligatoriska, däribland
samtliga kurser som berör den här underökningens ämnesområde. I den obligatoriska kursen ”Internationella relationer” var en av de viktigaste infallsvinklarna konfrontationen mellan demokrati och totalitarism. 1984 skulle
8 SKOLFS 1994:1
9 SKOLFS 1994:2
10 Skolstyrelsen 1986 s15, Utbildningsstyrelsen 1995 s8ff
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motsvarande kurs, ”Världen av idag”, behandla ”fascismen och militarismens
frammarsch”.11 Efter Sovjetunionens sammanbrott klumpade man alltså ihop
fascism och kommunism till totalitarism, medan man fortfarande 1984 talat om
”militarism”, ett ordval mer i överensstämmelse med den sovjetiska
terminologin. Lärokursernas innehåll var emellertid vid bägge tillfällena så vagt
formulerade att de inte gav några klara instruktioner om hur läroboksförfattarna
skulle hantera konkreta företeelser som till exempel kollektiviseringen eller
VSB-pakten.
Gymnasiets läroplan från 2003 sätter upp liknande mål för undervisningen
som läroplanen från 1994. Nytt är att undervisningen ”…skall sporra de studerande att upptäcka motsättningar mellan uttalade värderingar och verkligheten och att kritiskt granska olika möjligheter och missförhållanden i det finländska samhället och den internationella utvecklingen”. Kurserna i historia och
samhällslära är de samma som 1994, men kursinnehållet är igen en aning mer
noggrant specificerat, och samhällslära ses som ett separat ämne. Det första
målet för undervisningen i samhällslära är emellertid att de studerande skall
uppfatta samhällets karaktär som ett resultat av den historiska utvecklingen.
1985 hette det istället att samhällslivets utveckling bestämdes av naturförhållanden, befolkningsstruktur och produktionsverksamhet.12

10.2 Folken i det forna Sovjetunionen
I samtliga tre länder uppmärksammades hur de etniska problemen tilltog efter
Sovjetunionens och kommunismens kollaps. Svenskarna Berg och Nilsson förklarade i sin geografilärobok för mellanstadiet ryssarnas hårda framfart i Tjetjenien med att de haft en lång och våldsam historia. Överhuvudtaget tvingades
läroböcker i samhällskunskap och geografi efter Sovjetunionens kollaps ofta
använda historiska argument för att förklara det uppkomna läget i området.
Liksom tidigare ägnade de finskspråkiga läroböckerna utrymme åt de finskugriska folken i Ryssland, och i synnerhet åt Karelen. Den kritiska tonen mot de
storfinska drömmarna från mellankrigstiden tilltog, bland annat genom att man
för första gången lät extremisterna själva komma till tals i olika källor. ”Kan ni
hata …som era förfäder hatade? Som vi älskar vårt land, måste vi lära oss hata dess
fiender… I Finlands kommande storhets namn: Död åt ryssen!” Detta kunde
man läsa i en pamflett från AKS återgiven hos Hannula med flera 1999. Sovjetunionens kollaps innebar alltså inte att de finländska läroböckerna återgick till
den storfinska syn på ländernas gränsområden som var rådande innan det den
stora omställningen 1945, snarare tog man avstånd ifrån denna starkare än någonsin tidigare. En förklaring kan vara att man ville motverka och förebygga en
11 Skolstyrelsen 1986 s310, 324f, Utbildningsstyrelsen 1995 s103f
12 Utbildningsstyrelsen 2004 s12, 178ff, 184, Skolstyrelsen 1986 s328
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nyväckt storfinskhet. De ”fascistiska organisationer” som förbjudits efter kriget
blev efter Sovjetunionens fall åter tillåtna att verka fritt, som Lapporörelsens efterträdare IKL. Därför var det mer angeläget än tidigare att visa hur extrema organisationerna verkligen varit.

10.3 Folk och samhälle i USA
De norska läroböckerna fortsatte att sympatisera med indianerna som trängts
undan av de vita. De beskrev dem fortfarande ofta som föredömen i jämställdhet och ekologi. Norske Benedictow ville emellertid tona ner de moraliska
övertonerna i skildringen av indianerna. Han menade att folkvandringar och
erövringar alltid förekommit, så även i Amerika innan de vita anlände. Han
påpekade att irokeserna 1649 utplånat huronstammen. Också de svenska läroböckerna var mycket kritiska till de vitas behandling av indianerna, en lärobok
talade till och med om folkmord. De finländska läroböckerna var även de kritiska till behandlingen av indianerna. Lappalainen med flera idealiserade indianerna på ett sätt som inte stod de norska läroböckerna efter. Förutom att författarna hyllade indianernas exemplariskt ekologiska livsstil framhöll de även att
indianerna aldrig använde aga i barnuppfostran.
I samtliga tre länders läroböcker kopplas USA ihop med begreppet frihet,
men samtidigt finns i alla länder ett flertal läroböcker som menar att USA inte
lever upp till sitt frihetsideal.
Den etniska diskrimineringen, främst av svarta, behandlas i alla länders läroböcker. I Norge knyts kampen för de svartas rättigheter ihop med kampen för
jämställdhet mellan könen. De svenska läroböckerna är minst imponerade av de
framsteg som gjorts för att förbättra de etniska minoriteternas situation.
Almgren, Höjelid och Nilsson pekar till exempel på att Wasps, vita anglosaxiska
protestanter dominerade bland politikerna. De svenska läroböckerna är fortfarande mer positivt inställda till demokratiska presidenter, vilka beskrivs som
reformvilliga, än till de republikanska vars konservativa sidor lyfts fram. Andersson pekar till exempel på att G.W. Bush aldrig beviljade nåd till dödsdömda
under sin tid som guvernör i Texas.

10.4 Sovjets och Rysslands ekonomi
De svenska och norska läroböckerna skildrar de första femårsplanerna på
samma sätt som tidigare. De nya finländska läroböckerna har däremot ökat sin
kritik mot övergreppen som begicks under perioden. Kinnunen skrev till exempel att kulakerna med våra mått mätt inte alls var några storbönder, och att
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miljoner dog under kollektiviseringen. Den minst kritiska läroboken är Ahlskog
och Sandholms, som hade rötterna i 1980-talet.
Den sovjetiska ekonomin skildras i samtliga tre länder som fylld av problem.
Stora militärutgifter och ett misslyckat jordbruk är de oftast nämnda bekymren,
men många läroböcker hävdade också att planekonomin i sig var roten till problemen. Detta är särskilt framträdande i Sverige. Isaksson, Fowelin och Östlund
menade till exempel 1997 att produktivitet och levnadsstandard var ojämförligt
mycket lägre i en planekonomi än i en marknadsekonomi och att planekonomi
var oförenligt med demokrati. Dessutom gav de till arbetsuppgift åt eleverna att
med hjälp av statistik bevisa att marknadsekonomin var helt överlägsen
planekonomin som ekonomiskt system. Ännu föregående årtionde hade det i
Graninger, Tägil och Carlssons lärobok hävdats att inget av systemen var
överlägset ur tillväxtsynpunkt. I en parallell till vad som var fallet med rasläran
50 år tidigare, så blev planekonomin med svenska ögon sett väldigt fel när den
stormakt som varit dess främsta representant väl hade kollapsat.
De enorma miljöproblemen i Sovjetunionen lyftes fram med all tydlighet i
samtliga länder. I de svenska läroböckerna var detta rentav ett dominerande
tema i skildringen av hela före detta Sovjetunionen och Östeuropa. Finländarna
Heikkilä, Hiedanniemi och Sahi menade att problemen bottnade i den
kommunistiska ideologin. Enligt marxism-leninismen hade människan nämligen rätt att utnyttja naturen för sina behov. Mycket smutsigt vatten hade runnit under broarna sedan 1970-talet. Då hade Virtanen och Leino med flera
hävdat att eventuella miljöproblem i Sovjetunionen raskt åtgärdades eftersom
naturen var hela folkets gemensamma egendom.
Levnadsstandarden i Sovjetunionen beskrevs som mycket låg i ett stort antal
norska och svenska läroböcker. Olsson och Åsgård skildrade livet på den ryska
landsbygden på samma sätt som vissa läroböcker från 1930-och 1940-talet;
omålade trähus står i långa rader och livet är primitivt. En del norska läroböcker
pekade emellertid på att sovjetsystemet gav en viss grundtrygghet och tog upp
den problemfyllda övergången till marknadsekonomi. I några svenska och en
finländsk lärobok, alla publicerade på 2000-talet, menade man sig se en ljusning
i den ekonomiska situationen.

10.5 USA:s ekonomi
USA beskrevs i alla tre länderna som världens ledande ekonomi. Denna syn var
oförändrad ändå från mellankrigstiden in på det nya årtusendet. Svenskarna
Skrutkowska med flera menade att friheten från regleringar var större i USA än
i Europa, vilket kunde ha bidragit till USA:s starka utveckling under 1990-talet.
Många norska läroböcker tog liksom tidigare upp den amerikanska drömmen om ”The Self Made Man”. I motsats till tidigare kopplade emellertid bara
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en lärobok, Sveen och Aastads, detta till att de svagaste slogs ut i den hårda
konkurrensen.
Fattigdomen i USA nämns fortfarande i samtliga tre länder. I Sverige är det
emellertid uppenbart att detta tonats ner sedan tidigare. Enligt Skrutkowska
med flera är arbetslösheten inget hot mot genomsnittsamerikanen, trots att den
är hög i vissa grupper. Finländarna Kinnunen med flera menar att Reagans politik låg bakom mycket av fattigdomen. Denna orsakade i sin tur en ökning av
våldet, brottsligheten, narkotikaanvändningen och antalet AIDS-sjuka.
Det var bara i Norge som de amerikanska miljöproblemen fortfarande beskrevs som stora. Sveen och Aastad skildrade även hur USA i allians med de
multinationella företagen hindrade viktiga miljöfrågor från att tas upp på Riokonferensen. Sammanblandningen mellan ekonomi och politik var annars ett
tema som minskat i betydelse sedan tidigare. Två svenska läroböcker nämnde
trusternas makt kring förra sekelskiftet, och två finländska menade att USA:s
arbete för frihandel varit motiverat av egenintresse.

10.6 Framstående personer
Peter den store moderniserade Ryssland med hårda metoder, enligt läroböcker
från samtliga tre länder. Ingenting i bilden av honom har förändrats sedan föregående årtionde. Bara en av de undersökta läroböckerna i vardera Norge och
Sverige nämner överhuvudtaget Katarina II. Enligt norrmännen Emblem, Hetland och Libæk menar många historiker att konflikten mellan dem som likt
Peter I och Katarina II stöder modernisering enligt västerländsk modell och
dem som anser den vara skadlig fortfarande är aktuell i dagens Ryssland. De två
finländska läroböcker som behandlade Katarina II nämnde också att hon grundade flickskolor. Denna upplysning har hängt med i generation efter generation
av finländska läroböcker allt sedan undersökningens början på 1930-talet.
Personligheterna från USA:s frihetskamp fick inte stort utrymme. George
Washington nämndes av flest, men inte heller om honom var läroböckerna särskilt utförliga. Det lilla som sades var emellertid positivt. En norsk lärobok talade
emellertid om Washington som slavägare, en sida av honom som annars inte
behandlats i läroböckerna. I Finland nämnde två läroböcker finlandsättlingen
John Morton, som uppgavs ha avgjort omröstningen om självständighetsförklaringen.
Två norska läroböcker är de enda som behandlar Lincolns liv mer utförligt,
men deras skildring skiljer sig inte från äldre läroböckers.
Det är uppenbart att skildringen av dessa personer ur den något äldre historien gradvis krympt ihop sedan 1930-talet. Orsakerna är flera. Dels har den
pedagogiska utvecklingen gått ifrån modellen att lyfta fram stora personligheter
som karaktärsförebilder. Dels har det också funnits en tendens att flytta fokus
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från ledarna till folket. Sedan 1930-talet har även ett världskrig och ett långt
kallt krig letat sig in i läroböckerna, vilket krympt utrymmet för det stoff som
fanns där sedan tidigare. Slutligen har historieämnet krympts ner, i synnerhet i
Sverige. Den enda undersökta svenska lärobok från 1990-talet som nämner
Katarina II är emellertid en lärobok i samhällskunskap för högstadiet.

10.7 Sovjet och Ryssland – inga demokratier
I samtliga tre länder beskrevs Oktoberrevolutionen som en kupp med hjälp av
vilken bolsjevikerna tog sig till makten. I de finländska läroböckerna liksom i
Ertresvaags norska talades emellertid om bolsjevikernas folkliga stöd. I Sverige
däremot sades ingenting om något folkligt stöd, tvärtom lyfte man fram hur få
bolsjevikerna var. De svenska läroböckerna försökte dessutom avslöja att så gott
som alla byggstenarna i berättelsen om revolutionen var myter, från ”den så
kallade Oktoberrevolutionen” till termen Bolsjevik och Lenins hälsa. Ahlskog
och Sandholms finlandssvenska lärobok med rötterna i 1980-talet var den enda
som fortfarande innehöll flera sidor trivialia om Lenin.
Medan de norska läroböckerna framhöll att reformförsök gjordes bland annat på jämställdhetsområdet, så hittade de svenska och finländska läroböckerna
inget positivt att säga om Sovjetunionens första tid. Samtliga finländska läroböcker menade nu att bolsjevikerna erkände Finlands självständighet enbart för
att underlätta för en socialistisk revolution i landet.
De flesta läroböcker är eniga om att Stalin var en diktator med miljoner
människoliv på sitt samvete. Ahlskog och Sandholm är nu mest försiktiga, trots
att läroboken under 1980-talet var en av de mest frispråkiga i Finland. Detta
visar på den totala omsvängning som skett i Finland. I synnerhet var Ahlskog
och Sandholm ovilliga att lägga något ansvar på Lenin, medan till exempel
Heikkilä och Mauriala menade att grunden för terrorstyret lades redan under
hans ledning. Svenskarna Bergström, Löwgren och Almgren avslöjade ännu en
myt; att Trotskij skulle ha varit emot socialism i ett land. Denna uppgift härstammade enligt dem från Stalins historieförfalskning.
Under Gorbatjovs tid blev samhället mycket öppnare, enligt samtliga länders
läroböcker. Öppenheten ledde emellertid till att en våg av protester kastade
systemet över ända. Emellertid hävdade ingen lärobok från någotdera av länderna oreserverat att det postkommunistiska Ryssland skulle vara en demokrati.
Det är mycket vanligare i Sverige än i Norge och Finland att läroböckerna har
uttryckliga invändningar mot att kalla Ryssland demokratiskt.
De svenska samhällskunskapsläroböckerna hade under 1970- och 1980-talet
avsevärda svårigheter att definiera begreppet demokrati och att avgöra huruvida det
kunde användas på Sovjetunionen och andra kommunistländer. Dessa svårigheter
försvann emellertid med Sovjetunionen. Svenska samhällskunskapsläroböcker
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publicerade efter Sovjetunionens sönderfall kallade undantagslöst Sovjetunionen
och andra kommunistländer för diktaturer. ”Idag vet vi att kommunismen som
samhällsbärande ideologi inte håller, även om det fortfarande finns både länder och
enskilda människor som krampaktigt klamrar sig fast vid idéerna”, skrev Isaksson
och Östlund. Denna kunskap nådde läroböckerna först när det inte längre fanns
någon närliggande supermakt bland de länder som ”krampaktigt klamrade sig fast
vid idéerna”.

10.8 Sovjet anföll sina små grannländer
Läroböckerna i samtliga länder nämnde nu Molotov-Ribbentroppaktens hemliga tilläggsprotokoll som bakgrund till Sovjetunionens anfall på Finland och
annekteringen av Baltikum. Baltikum får nu mer utrymme än tidigare, finlandssvenskarna Ahlskog och Sandholm har lagt till ett helt kapitel om Estlands
historia. Vissa läroböcker lyfte också fram att Sovjetunionen till sist tagit avstånd från sin förfalskade historieskrivning och erkänt att man ljugit om Mainilaskotten och det hemliga tilläggsprotokollet.
I såväl Finland som Sverige är den dominerande förklaringen till Finlands
inträde i Fortsättningskriget att man aktivt önskade återta de förlorade områdena, enligt enskilda läroböcker eventuellt också Östkarelen. I Finland är det
enbart de två finlandssvenska läroböckerna som fortfarande företrädde
”drivvedsteorin”, enligt vilken Finland utan egen förskyllan fördes till Tysklands
sida i konflikten likt drivved på historiens strömmar. Dessa är också de enda
kvarvarande historieläroböckerna i Finland som härstammar från1980-talet.

10.9 Kalla kriget
Den vanligaste förklaringen till vad som låg bakom Kalla kriget är skillnaderna i
ideologi och samhällssystem. Tre svenska läroböcker talar istället om ömsesidig
misstro, vilket varit vanligt under tidigare årtionden. Dessa läroböcker hade alla
också gamla rötter. Norrmännen Sveen och Aastad samt finländske Kinnunen
lyfte vid sidan av de ideologiska faktorerna fram de reellt maktpolitiska. De
förstnämnda menade att Japan och Tyskland efterlämnade ett maktvakuum
som Sovjet och USA tävlade om att fylla.
I Norge förklaras inrättandet av folkdemokratier i Östeuropa både med Sovjetunionens säkerhetsintressen och viljan att sprida kommunismen. I Sverige
lyfts Sovjetunionens defensiva intressen fram, medan de i Finland bara nämns
av Kinnunen. Kinnunen och två norska författare är de enda som menar att
omvandlingen hade ett visst folkligt stöd i Östeuropa.
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Enligt samtliga tre länders läroböcker hade USA sitt eget bästa i tankarna när
man gav Europa Marshallhjälpen. Antingen menar de att USA tänkte på sin
egen ekonomi eller att man ville undanröja grogrunden för kommunismen. De
norska läroböckerna har ändå en positiv attityd till planen. Marshallhjälpen var
en viktig orsak till att folk i Norge fick det bättre från slutet av 1940-talet och
framåt, menar Skjønsberg.
I samtliga tre länder är läroböckerna överens om att USA:s politik drev Cuba
i armarna på Sovjetunionen. Det som delar läroböckerna åt tvärs över nationsgränserna var huruvida de anser att Sovjetunionen lyckades utverka någon motprestation från USA eller inte när man lovade ta bort sina missiler från Cuba.
Läroböckerna i alla tre länder är samstämmiga när det gäller synen på de
sovjetiska ingripandena i Ungern 1956 och i Prag 1968. När Östeuropas länder
försökte sig på alltför långtgående reformer och frihetssträvanden krossade
Sovjet dessa med vapenmakt.
USA får ta emot kraftig kritik för Vietnamkriget i alla tre länders läroböcker.
En rest från 1980-talet är att ingen undersökt finländsk lärobok skildrar hur
Afghanistans civilbefolkning drabbades av den sovjetiska invasionen, vilket var
vanligt i de svenska och norska läroböckerna.
I samtliga tre länder menar läroböckerna att man de senaste årtiondena lyckats vända kapprustningen och tagit i på allvar med nedrustningsfrågorna. Två
finländska läroböcker säger emellertid att USA tålde rustningskostnaderna
bättre än Sovjet och att militära intressen i USA av budgetskäl främjade kapprustningen. Heikkilä och Mauriala menar dessutom att västländerna inte ville
begränsa kapprustningen eftersom Nato var den starkare parten. De menar
också att de sovjetiska rymdframgångarna skapade en illusion av att Sovjet hade
fler robotar än USA. Den amerikanska motreaktionen tiodubblade sedan USA:s
försprång. Två norska läroböcker menade även de att det sovjetiska övertaget
var en illusion. När det kom till kritan var USA mer tekniskt avancerat, skrev
Skjønsberg. Det framgår av så gott som samtliga läroböcker i Norge, Sverige
och Finland att USA efter de första åren tog över i rymdkapplöpningen.
I Norge förändrades inte synen på det egna landets roll i Kalla kriget efter att
detta tagit slut. I Sverige däremot började samhällskunskapsläroböckerna lyfta fram
att Sveriges neutralitet under Kalla kriget blivit ifrågasatt. Hos Isaksson och Östlund
anar man en positiv attityd till ett svenskt NATO-medlemskap. Den officiella linjen är att vi inte ska gå med i NATO, men samtidigt skall vi samarbeta med NATO
på alla upptänkliga sätt, skriver de. Författarna tillägger att riksdagspartierna förutom Moderaterna och Folkpartiet bromsar ett medlemskap.
I Finland är det Hannula med flera som tydligast lyfte fram hur landets beroende av Sovjetunionen i synnerhet under Kekkonens tid skapade inrikespolitiska missförhållanden. De är också först att beskriva finlandiseringen som ett
faktum, och inte bara som ett missförstånd av dåligt informerade utländska
betraktare. Finlandssvenskarna Ahlskog och Sandholm menade att Finland blev
280

en i alla avseenden självständig stat först 1990. Också i läroböcker från Sverige
skildras förhållandena i Finland under Kalla kriget mer kritiskt än tidigare.
Skrutkowska med flera menar att Kekkonen utnyttjade sina kontakter med
sovjetledarna för att hålla oppositionen på mattan. Koivisto beskrivs däremot
som en rakryggad person som tillförde politiken en etisk dimension.
I såväl Norge som i Sverige och Finland går läroböckernas förklaringar till Kalla
krigets slut och kommunismens fall att dela in i fyra huvudkategorier: 1. Ekonomi
– Sovjetunionen kollapsade på grund av sin katastrofalt dåliga ekonomi. 2. Ledarskap – Gorbatjovs reformer innebar början till slutet på Kalla kriget. Vissa nämner
också Reagans insats för att ”rusta ihjäl” Sovjetunionen. 3. Nationalism – De
många folken i Sovjetunionen och Östeuropa sökte självständighet, vilket splittrade
det sovjetiska imperiet. Finländarna Heikkilä och Mauriala menar att de ”äkta”
nationaliteter som man försökt dölja bakom det ”konstgjorda” sovjetmedborgarskapet nu tittade fram. 4. Massornas frihetslängtan – De förtryckta massorna
hade fått nog, tog saken i egna händer och kullkastade diktaturen. De flesta
läroböcker använder en kombination av de ovannämnda förklaringarna.

10.10 USA dominerar världen
Latinamerika beskrivs som USA:s bakgård i alla tre länder, och kritiken är hård
mot landets stöd till odemokratiska regimer i området. Wergel, Hildingsson
och Hildingsson menade 2003 att om kriget mot terrorismen även gällde länder
som stött terrorregimer, så stod USA högt upp på listan genom sitt agerande i
Latinamerika.
I Sverige och Norge var läroböckerna av åsikten att USA som världens enda
kvarvarande supermakt nu ensamt kunde dominera världen. I Finland ifrågasatte dock flera läroböcker om USA kunde dominera världen. Heikkilä och
Mauriala menade till exempel att USA otvivelaktigt fortfarande var världens
starkaste ekonomiska och militära makt, men att landet egentligen inte hade
någon hegemoni i det internationella systemet.
Sveen och Aastad nämnde i två läroböcker oljan som en bakgrundsfaktor till
Gulfkriget, men kopplingen gjordes betydligt tydligare i gymnasieboken från
1994 än i högstadieboken från 2001. Hade Kuwait odlat broccoli istället för att
utvinna olja hade ingen lyft ett finger, hette det 1994. I tre svenska läroböcker
betonades att supermakterna samarbetade i FN under Gulfkriget. Två finländska läroböcker menar att FN förlorade i anseende då USA lyckades utnyttja
organisationen för sina egna syften.
I flera finländska läroböcker uttrycktes en oro över de kaotiska förhållandena
i Ryssland och över att resterna av den sovjetiska arsenalen flyttats till Finlands
närområde.
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10.11 Sammanfattning
Efter Sovjetunionens fall övergick de finländska läroböckerna från att nästan inte
ha någon kritik alls att framföra mot Sovjetunionen till att inte hitta det minsta
positiva att säga om landet. Skillnaden är emellertid inte så stor som det kan
förefalla, eftersom en stor del av materialet före Sovjetunionens sammanbrott
utgjordes av substanslös utfyllnad utan uttalad tendens åt något håll. Även efter
Sovjetunionens upplösning förblev de finländska läroböckerna till vissa delar var
mindre fräna i sin kritik mot Sovjetunionen än de norska och svenska. Detta
gäller till exempel beskrivningen av civilbefolkningens lidande i Afghanistan.
Nu gällde inte längre de begränsningar som Parisfreden satte för Finlands inrikes- och utrikespolitik. De finlandssvenska läroboksförfattarna Ahlskog och
Sandholm menade att Finland först i och med detta fick alla befogenheter förknippade med ett självständigt land. Dessutom gällde inte längre VSB-pakten,
som varit en hörnsten i finländsk utrikespolitik. Det hade tidigare varit en viktig uppgift för samhällskunskapsläroböckerna att förklara pakten och förankra
den hos eleverna, och det hade framställts som att den nationella enigheten
kring politiken var total. Detta bortföll nu ur läroböckerna. Efter Sovjetunionens sammanbrott konstaterade samtliga finländska läroböcker att Finland stått
i en kraftig beroendeställning till Sovjetunionen under Kalla kriget, men av de
undersökta läroböckerna är det bara Hannula med flera som tydligt lyfter fram
vilka allvarliga inrikespolitiska konsekvenser detta ledde till. De är också de
första finländska läroboksförfattarna som lyfter fram termen ”finlandisering” i
annat syfte än att bortförklara den som ett utländskt missförstånd.
Det är de finlandssvenska läroböckerna, framför allt Ahlskog och Sandholm,
som behållit mest av den gamla sovjettillvända skildringen av till exempel Oktoberrevolutionen och Lenin, trots att finlandssvenska läroböcker ända sedan
1940-talet för det mesta varit mer kritiska mot Sovjetunionen än de finska.
I synen på det samtida Ryssland och USA skiljde sig de finländska läroböckerna från tiden efter Sovjetunionens fall något från de svenska och norska. Dels
uttryckte vissa finländska läroböcker en oro för de kaotiska förhållandena i
Ryssland i kombination med omflyttningen av militär till Finlands gränsområde. Dels ifrågasätter flera finländska läroböcker om USA ensamt kommer att
kunna dominera världen efter Sovjetunionens fall, något som de svenska och
norska läroböckerna utgår ifrån.
Efter Sovjetunionens upplösning var det de svenska läroböckerna som starkast
tog avstånd ifrån landet och allt det representerade. Liksom tidigare hittade de
ingenting positivt att säga om de progressiva klimatet under Sovjetunionens
1920-tal. Nytt var det totala avståndstagandet från planekonomin som system,
som var starkare i Sverige än i de bägge andra länderna. Isaksson, Fowelin och
Östlund nöjde sig till exempel inte med att ge eleverna i uppgift att undersöka om
marknadsekonomi eller planekonomi var det bättre systemet, utan de uppmanade
dem uttryckligen att bevisa att marknadsekonomi var helt överlägset. Ännu på
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1980-talet hade det i Graninger, Tägil och Carlssons lärobok hävdats att inget av
systemen var överlägset ur tillväxtsynpunkt. När man därtill lägger att de svenska
läroböckerna kraftigt minskat sin kritik av de sociala avigsidorna med de amerikanska samhället, och i ett fall föreslår att avsaknaden av regleringar kan förklara
USA:s starka ekonomi, så står det klart att de svenska läroböckerna tagit ett rejält
kliv åt höger jämfört med föregående årtionde.
Förändringen vid Kalla krigets slut blev betydligt större för de svenska läroböckernas del än för de norska. I synnerhet gällde detta för samhällskunskapsämnets del. På 1970-talet var det regel att man gav teoretiska argument för varför
Sovjetunionen kunde betraktas som en annan sorts demokrati, och ännu på
1980-talet förkom sådana tendenser i en del läroböcker.
De norska läroböckerna påverkades minst av Sovjetunionens kollaps. Ända sedan 1930-talet när min undersökning börjar har de norska läroboksförfattarna
sett både positiva och negativa sidor hos såväl USA som Sovjetunionen, något
som stått sig genom alla Kalla krigets konjunkturer. Det är bara i de norska läroböckerna som man fortfarande efter Sovjetunionens upplösning hittade positiva
uttalanden om landet. Till exempel lyfte vissa läroboksförfattare fram tryggheten i
systemet. Skjønsberg citerade den gamle spionen Arne Treholt: ”Nu står vetenskapsmän och säljer bananer på marknaden. Är det så konstigt att folk frågar sig
om detta är något framsteg?”.

10.12 Kasuistik 1992-2004
Folk och samhälle i Sovjet i läroböcker från 1992-2004
Folken
i Sovjet
Norge

Sovjetsystemet motarbetade
de olika folkens nationella
strävanden.13 Stora ryska minoriteter blev kvar i flera av de
forna sovjetrepublikerna.14 I
dagens Ryssland finns också
en stor mängd folkslag, påpekar Blåsland.15 Nationalismen och de etniska motsättningarna har tilltagit efter
kommunismens
sammanbrott.16

Ertresvaag 1998 s238: Ett led i Kremls avnationaliseringskampanj var deportationer. s332f: Efter kommunismens sammanbrott har etno-nationalism dykt upp, en
aggressiv nationalism som riktar sig mot andra folkgrupper och söker tröst i en glamorös nationell historia.
Skjønsberg 1999 s69f: Det fanns många olika folk,
språk och religioner i Sovjet. Ungefär 50% av Sovjets
befolkningen var ryssar. I dag består nästan hälften av
Lettlands befolkning av ryssar. De brydde sig inte om att
lära sig de lokala språken, men alla måste lära sig ryska.
Enligt grundlagen kunde alla delrepubliker ta sig ur
unionen, men alla visste att det var en pappersparagraf.

13 Skjønsberg 1999 s69f, Sveen & Aastad 1994 s246f, 254, Ertresvaag 1998 s238
14 Mathiesen & Mikkelsen 1998 s170, Birkenes, Solberg & Østensen 1998 s171, Skjønsberg

1999 s69, Sveen & Aastad 1994 s257
15 Blåsland mfl 1998 s58
16 Ertresvaag 1998 s332f, Sveen & Aastad 1994 s256, Skjönsberg 1999 s80, Sveen & Aastad
2001 s59
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Folken
i Sovjet
Sverige

Flera av läroböckerna
nämner det stora antalet
folk och språk i Ryssland.17 De tar också upp
problemet med etniska
konflikter efter Sovjetunionens upplösning,
som problemet med
ryska minoriteter i de
forna
sovjetrepublikerna.18 Många läroböcker nämner även
splittringstendenserna
inom Ryssland, som
kriget i Tjetjenien.19

Folken Efter Sovjets sammani Sovjet brott har nationalism
Finland och etniska konflikter
kommit i dagen.20
Finnarnas
släktingar
Finland

De finska geografiläroböckerna ägnar stort
utrymme åt de finskugriska folken och i
synnerhet
Karelen.
Historieläroböckerna på
bägge språk behandlar
ingående och kritiskt de
storfinska drömmarna
och de nationalistiska
rörelserna 1920- och
1930-talet.21

Alkohol
Norge

Alkoholismen är
utbrett problem.22

ett

Berg & Nilsson 1999 s86: Kosackerna ”…red omkring på fina
hästar och var väldigt stolta och krigiska”. Karl XII tyckte att de
var de bästa soldater som fanns. Under hela Ukrainas historia
har de kämpat för ett eget, självständigt land. s85: När tjetjenska
politiker bestämde att delrepubliken skulle bli självständig, blev
den ryske presidenten väldigt nervös. Andra delrepubliker kunde
följa efter, och Ryssland kunde förlora pengarna från oljan. Om
Tjetjenerna vägrade vara ryssar skulle han bomba deras område.
”Visst är det konstigt att en president kan ge sina soldater order
att bomba och döda de egna medborgarna i landet. Men Ryssland har en våldsam och blodig historia. Att lösa konflikter med
våld är inget ovanligt”.
Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s405: Speciellt i Baltikum är stora ryska minoriteter ett problem. I Estland räknas man som fullvärdig medborgare om man bott i landet i
två år och lärt sig estniska.
Heikkilä & Mauriala 2001 s121f: Serber och ryssar anser att
just de i den multinationella staten har tvingats göra uppoffringar för det gemensamma bästa. Känslan av förnedring har
naturligtvis inte minskat dessa uttryck vilka ger näring åt en
fanatisk nationalism.
Hannula mfl 1999 s70: (AKS-pamflett från 1923) ”Kan ni hata
…som era förfäder hatade? Som vi älskar vårt land, måste vi lära
oss hata dess fiender…I Finlands kommande storhets namn:
Död åt ryssen!”. s71: AKS grundades 1922 för att hjälpa stamfränderna i Sovjet. Man började eftersträva storfinskhet och
sprida all slags rysshat, så att Sovjet anklagade Finland för fientlig
politik. s167: Efter Sovjets upplösning har det kommit
ingermanländska återflyttare och i viss mån ester och ryssar till
Finland.
Leinonen mfl 1992 s77: Karelska republiken har också förklarat sig självständig. I praktiken har man ingen möjlighet
bli en självständig stat, ett hinder är att bara 1/10 av befolkningen är karelare och majoriteten ryssar.
Sveen & Aastad 2001 s37: Bild på alkoholiserad ryss vid
foten av Leninstaty. Fråga: Vad har fotografen velat få fram?

17 Olsson & Åsgård 1999 s50, Andersson & Åström 2002 s143, Sellergren & Östman 1997b
s124, Berg & Nilsson 1999 s82, 86, Hildingsson & Hildingsson 2001 s281, Bergström, Löwgren
& Almgren 2002 s404, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s244, 289
18 Sellergren & Östman 1997b s126f, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s405, Andersson &
Åström 2002 s147, Berg & Nilsson 1999 s84
19 Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s449, Berg & Nilsson 1999 s84f, Nilsson & Berg
1999 s27, Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s267, Skrutkowska mfl 1999 s311
20Heikkilä & Mauriala 2001 s121f, Ahlskog & Sandholm 2003a s141, Leinonen mfl 1992 s89,
Lappalainen 1998 s386, Lehtonen 2004 s212
21 Hannula mfl 1999 s70f, 78f, 167, Leinonen mfl 1992 s76f, Ahlskog & Sandholm 2003a s46,
Leinonen mfl 1997 s144f, Nyberg 2001 s106, 110, 116f, Lappalainen mfl 1998 s208
22 Skjønsberg 1999 s69, 71, Sveen & Aastad 2001 s37, Sveen & Aastad 1994 s254
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Folket i USA i läroböcker från 1992-2004
Indianerna
Norge

Erövringen av Nordamerika skedde på bekostnad
av indianerna, som trängdes ut.23 Många läroböcker framhåller kvinnans starka ställning i
indiansamhällena.24 Två
läroböcker nämnde också
deras ekologiska dygder.25
Benedictow nämner inga
progressiva drag hos indianerna. Han vill tona ner
det moraliska perspektivet
på deras historia.26

Emblem mfl 2000 s264: Irokeserna var ett förbund av flera
stammar, som styrdes av representanter från de olika folken.
Kvinnorna sågs som familjeöverhuvuden och hade inflytande vid hövdingaval.
Libæk & Stenersen 1999 s14: (Visste du att…) Det fanns
flera miljoner bison när européerna kom till Amerika, men
att de nästan utrotades på 1800-talet. Hos indianerna kom
nästan allt på bisonoxen till användning.
Benedictow 1995 s376: Man kan naturligtvis se den djupa
intressekonflikten indianer - nybyggare ur moraliska
synvinklar, men i ett större historiskt perspektiv är folkvandringar och erövringar vanliga företeelser. De flesta
nationer har en invandrings och erövringshistoria, och så
var det också på den amerikanska kontinenten innan européerna kom. s375: 1649 utplånade irokeserna huronstammen.
USA har brett ut sig över kontinenten Skrutkowska mfl 1999 s172: I ljuset av bland
Indianerna på indianernas bekostnad. Läroböckerna annat judeutrotningarna i nazityskland börjar
Sverige är mycket kritiska till hur ur- forskarna allt mer framställa fördrivningen av
indianerna som ett folkmord.
sprungsbefolkningen behandlats.27
Indianerna
blev Ahlskog & Sandholm 2003b s173: Våldstraditionen i USA är äldre
Indianerna undanträngda av än vilda västern, den tog sin början när de första kolonisterna stigit
europeiska i land och kommit i konflikt med indianerna. s176f: För
Finland de
invandrarna.
indianerna blev den europeiska kolonisationen djupt tragisk, de
Lappalainen med kunde i längden inte försvara sig mot de vitas eldvapen och överflera ger en lång lägsenhet i antal. I dag finns det 4,4 miljoner indianer, fler än vid
och genomgående Columbus ankomst, eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att
positiv skildring av registrera sig som indian.
Lappalainen mfl 1998 s97: Indianerna använde sällan aga i barnindianerna.28
uppfostran. De levde i närhet till och i samklang med naturen.

23 Blåsland, Ertresvåg & Hovland 1999 s138, Libæk & Stenersen 1999 s12, 67, Sveen & Aastad
1997 s136f, Skjønsberg 1997 s11, 172, Emblem mfl 2000 s264ff, Benedictow 1995 s372, 375f,
Sveen & Aastad 1994 s123, Ertresvaag 1998 s40, Sveen & Aastad 1994b s32f
24 Libæk & Stenersen 1999 s12, Emblem mfl 2000 s264ff, Sveen & Aastad 1994b s37
25 Libæk & Stenersen 1999 s14, Sveen & Aastad 1994b s37
26 Benedictow 1995 s375f
27 Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s185-188, 291,190ff, Hildingsson &Hildingsson 1991
s324, 331, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s253, Olsson & Åsgård 2000 s28, Andersson
& Åström 2003 s108ff, 120, Sellergren & Östman 1997a s74, 76, Berg & Nilsson 2000 s76, 80,
Skrutkowska mfl 1999 s172, 218, Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002 s351
28 Ahlskog & Sandholm 2003b s176ff, Lappalainen mfl 1998 s97-101, 105, 107, Leinonen mfl
2001 s97, 125, Krogerus & Winquist 1992 s22
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Friheten
i den
nya
världen
Norge

Frihetsidealet nämns
upprepade gånger i
samband med skildringen av USA:s historia
och
samhälle.29 Flera författare konstaterar också
att friheten långt ifrån
gällt alla grupper.
Kvinnornas frihet var
förutom hos kväkarna
mycket inskränkt.30

Friheten
i den
nya
världen
Sverige

Läroböckerna nämner ofta frihet som
centralt för det
amerikanska samhället och dess
framväxt.31 Vissa
framhåller emellertid att friheten inte
gäller för alla.32

Friheten
i den
nya
världen
Finland

Friheten nämns ofta
i samband med det
amerikanska samhället.33 Endel läroböcker ger emellertid exempel på att
USA inte alltid levt
upp till idealet.34

Emblem mfl 2000 s270f: Trots att många kvinnor deltog aktivt i
frihetskampen nådde deras krav inte fram. Grundlagsfadern John
Adams kallade sin fru Abigail näsvis, när hon ville att kvinnors
rättigheter skulle slås fast i grundlagen.
Sveen & Aastad 1994b s42: Särskilt i det puritanska New England skulle kvinnan enligt religionen vara underordnad mannen.
Benedictow 1995 s372: I Latinamerika som var präglat av spansk
godsägarkultur växte ett samhälle med svag utvecklingskraft
fram. I Nordamerika byggde brittiska nybyggare ett mycket
utvecklingskraftigt samhälle baserat på demokrati och stor personlig frihet. Nya världens historia är ett lärorikt exempel på
vilken roll kultur och mentalitet spelar för ekonomisk och samhällelig utveckling.
Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s6: Frihet, jämlikhet och människovärde blev honnörsord, Frankrike och USA gick i täten för
den nya tidens idéer.
Skrutkowska mfl 1999 s222: Amerika hade rykte om sig att vara
frihetens land, där överheten inte bestämde över enskilda.
Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s444: Tryck- och yttrandefriheten är nästan obegränsad.
Berg & Nilsson 2000 s76: För många europeiska utvandrare var
USA frihetens land. Indianerna såg det på annat sätt.
Almgrén, Höjelid & Nilsson 2001 s334: Bilen – symbol för frihet
och oberoende.
Hannula 2002 s15: Enligt en teori uppstod de mänskliga rättigheterna när människor i England och Skottland krävde frihet att
öppet få bekänna sin tro. En del utvandrade till USA, där religionsfriheten utvecklades till allmänna mänskliga rättigheter.
Ahlskog & Sandholm 2003b s185: ”Så blev också USA, som har
kallats 'frihetens hemvist på jorden', en imperialistisk stat”.
Hannula mfl 2004 s106: (Uppgift:) Hur kan det komma sig att
det fanns över en miljon svarta slavar trots att självständighetsförklaringens principer var i kraft?

29 Emblem mfl 2000 s266, 270f, Benedictow 1995 s367f, 372, Sveen & Aastad 1994 s13, 121,
123, Ertresvaag 1998 s29, Sveen & Aastad 1997 s18, 21, 62ff, Sveen & Aastad 2001 s142,
Skjønsberg 1997 s14, 166, Skjønsberg 1999 s42f, Sveen & Aastad 1994b s44
30 Emblem mfl 2000 270f, Benedictow 1995 s367f, Sveen & Aastad 1994 s121, 123, Sveen &
Aastad 1997 s21, Skjønsberg 1997 s14, Skjønsberg 1999 s38, Sveen & Aastad 1994b s41f, 44
(De fyra sistnämnda läroböckerna säger inget om kväkare)
31 Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s150, 152, 290, Olsson & Åsgård 2000 s75, Skrutkowska
mfl 1999 s172, 222, Berg & Nilsson 2000 s77, Hildingsson & Hildingsson 2001 s172,
Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s251, 283, 349, Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s6,
17, Isaksson & Östlund 1997 s11, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s444, Almgrén,
Höjelid & Nilsson 2001 s334
32 Berg & Nilsson 2000 s76, Hildingsson & Hildingsson 2001 s172, Almgrén, Almgrén &
Wikén s152
33 Castrén mfl 1996 s162f, 166f, Ahlskog & Sandholm 2003b s173, 185, Hiedanniemi mfl 2001
s132, Hannula 2002 s15, Kinnunen mfl 1995 s84, Rosendahl & Saija 1995 s20, Kauniskangas,
Lappalainen & Tiainen 1999 s309, Leinonen mfl 2001 s96, 98
34 Ahlskog & Sandholm 2003b s185, Rosendahl & Saija 1995 s20, Kauniskangas, Lappalainen
& Tiainen 1999 s311, Lappalainen mfl 1998 s114, Hannula mfl 2004 sI/173, II/106
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De svarta och andra icke-européer har Sveen & Aastad 1994 s122f: I Nordstaterna såg
varit diskriminerade genom historien. många kampen mot slaveriet och kampen för
I många läroböcker knyts kampen för kvinnors rättigheter som två sidor av samma sak.
de svartas och kvinnors rättigheter Krigsslutet blev en besvikelse för svarta och
samman35 Enligt flera har de svarta kvinnor. Rasdiskrimineringen fortsatte i Syd,
och bara i Wyoming fick kvinnorna rösträtt.
emellertid fått det bättre.36
Ras- Svarta har liksom Almgren, Almgren & Wikén 1993 s190: (Bild) Gladare rallare har
prob- andra minoriteter avslutat järnvägsbygget över kontinenten. Ingen av de tusentals kineser
diskriminerats
som varit med att bygga järnvägen fick vara med på bilden.
lem
Sver- genom historien.37 Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s355: Wasps (White Anglo-Saxon
ige
Trots framsteg har Protestants) är överrepresenterade i kongressen.
de
fortfarande Berg & Nilsson 2000 s76: Man brukar tala om den amerikanska
sämre
förutsätt- smältdegeln, men ofta ser man mänskor med samma bakgrund eller
ningar att lyckas i hudfärg ty sig till varandra, frivilligt eller av tvång. Vita har från början diskriminerat andra. På friidrottstävlingar kan man få för sig att
samhället.38
alla amerikaner är svarta. De har lärt sig att idrott är ibland är enda
vägen till framgång i livet.
Ras- De svarta har dis- Kinnunen mfl 1995 s88: Sovjet kunde utnyttja de svartas situation i
prob- kriminerats genom sin propaganda, och frågan var irriterande i förhållandet till tredje värlhistorien, men re- den, där man kämpade med Sovjet om popularitet. M. L. King stod
lem
Fin- former har gjorts för nära de demokratiska presidenter under vilka medborgarrättslagarna
land att förbättra deras som avskaffade rasåtskillnaden antogs. Under Reagan avskaffades delvis
åtgärderna för att främja minoriteter.
ställning.39

Rasproblem
Norge

35 Ertresvaag 1998 s269ff, Libæk & Stenersen 1999 s66f, 147, Sveen & Aastad 2001 s141f,

Skjønsberg1997 s169ff, Skjønsberg 1998 s43f, 46f, 50ff, Sveen & Aastad 1994b s40f Anknyter
till kvinnors rättigheter: Emblem mfl 2000 s270, Sveen & Aastad 1994 s122f, 129, 134, 229f,
232ff, 238, Sveen & Aastad 1997 s66f
36 Sveen & Aastad 1994a s238, Ertresvaag 1998 s271, Skjønsberg 1998 s50f, Sveen & Aastad
1994b s43
37 Hildingsson & Hildingsson 2001 s330, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s395f,
Sellergren & Östman 1997a s74, 77, Berg & Nilsson 2000 s76, Almgrén, Almgrén & Wikén
1993 s130f, 190, 250, Skrutkowska mfl 1999 s219ff,
38 Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s355, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s444f,
Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s290, Skrutkowska mfl 1999 s299, 301-304, Sellergren &
Östman 1997a s76, Thorstensson, Thorstensson & Jonasson2002 s350f
39 Kinnunen mfl 1995 s88, Ahlskog & Sandholm 2003a s129, 130f, Ahlskog & Sandholm
2003b s180, 183, Lappalainen mfl 1998 s112f, Krogerus & Winquist 1992 s23
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Partierna
Sverige

Det är ingen större
skillnad på de bägge
partierna,
republikanerna är eventuellt mer
konservativa, menar flera
läroböcker.40
Demokratiska presidenter
beskrivs i positiva ordalag som reformvilliga,
republikanska framställs
som konservativa och
behandlas mer kritiskt.41
Ett enskilt undantag är
Eisenhowers politik i
rasfrågan.42

Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s352: Politiker företräder mer
sin valkrets än sitt parti. I USA används ”liberal” för sånt som i
Europa skulle kallas vänsterbetonat eller socialistiskt. Demokraterna brukar betraktas som mer liberala, men det finns liberala
och konservativa falanger i bägge partierna.
Andersson 2002 s92: Under G. W. Bushs tid som guvernör i
Texas avrättades många. Han beviljade aldrig nåd, vilket han
kunde göra. Det finns ett utbrett folkligt stöd för dödsstraff. Vi
tar ofta USA som exempel när vi diskuterar dödsstraff, därför
att det är en demokrati, med utvecklat rättssystem och ett
samhällssystem som liknar vårt.
Skrutkowska mfl 1999 s302: Demokratiska presidenter har
lanserat välfärdsprogram för sysselsättning och social trygghet.
Reformpolitiken avstannade mot slutet av 1960-talet. 1980talets sociala nedrustning skapade ett behov av reformer, vilket
förde Clinton till makten.

Sovjets ekonomi i läroböcker från 1992-2004
De första
femårsplanerna
Norge

Kollektiviseringen
genomfördes
med
tvång trots böndernas
motstånd, och svält
användes
medvetet
som ett vapen. Under
svåra förhållanden för
arbetarna
byggdes
ändå en jättelik industri upp.43

Sveen & Aastad 1998 s46f: Den första femårsplanen gick ut
på att göra landet till industriland, maskiner måste ersätta
människor i jordbruket. Man gick in för kollektiv där redskapen skulle utnyttjas mest effektivt. Bönderna protesterade
genom att slakta boskap och bränna säd. De tvingades in i
kollektiven med militärmakt, miljoner dräptes eller sändes
till tvångsarbetsläger. Det uppstod svält när Stalin inte ville
sända hjälp till områden som varit emot kollektiviseringen.
Stalins hårda metoder gav resultat, på 10 år ökade produktionen av stål fyra, kol fem och elektricitet 10 gånger. Men
man fick vänta på dagligvaror.

40 Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2002 s438, 441, Almgrén, Höjelid & Nilsson 2001 s352,

Skrutkowska mfl 1999 s304
41 Andersson 2002 s92, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s397f, Skrutkowska mfl 1999
s302, 304f
42 Skrutkowska mfl 1999 s304
43 Ertresvaag 1998 s161f, Skjønsberg 1998 s92-95, Sveen & Aastad 1994 s111ff, Sveen & Aastad
1998 s46f
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De första
femårsplanerna
Sverige

Kollektiviseringen
drevs
igenom trots böndernas
motstånd. Motsträviga bönder deporterades till Sibirien. Det orsakade en svältkatastrof med miljoner
offer. Bergström, Löwgren
och Almgren skriver att
produktionen ökade genom
kollektiviseringen,
övriga
menar att den minskade.44
Samtidigt genomfördes de
första femårsplanerna. Med
hjälp av dem lyckades man
mångdubbla den tunga
industriproduktionen. Konsumtionen kom i andra
hand.45

De första
femårspla-nerna
Finland

Under de första femårsplanerna
mångdubblades industriproduktionen, men
levnadsstandarden
hölls nere. Många
bönder motsatte sig
kollektiviseringen,
men motståndet slogs
ned med hjälp av
avrättningar och förvisningar.
Ahlskog
och Sandholm, vars
bok har rötterna i
1980-talet, uppvisar
den minst kritiska
skildringen. Övriga
talar om miljoner
offer.46

Skrutkowska mfl 1999 s267: Stalins främsta mål var
att förvandla Sovjet till en modern industristat, till det
behövdes kapital och arbetskraft från jordbruket. Genom att införa kolchoser kunde man mekanisera driften, öka avkastningen och frigöra arbetskraft. Produktionen såldes till staten, som fastställde priset och exporterade den med god förtjänst. Bönderna reagerade
med att slakta sina djur och förstöra grödorna. Trupper sattes in, man skickade endel bönder till Sibirien
medan andra förvandlades till kolchosarbetare, berövade sin frihet och arbetslust. Produktionen sjönk
kraftigt. Landsbygden drabbades av hungersnöd då
produktionen fördes till städerna. Omkring 8 miljoner
dog. Till slut måste Stalin gå med på att bönderna fick
en liten jordlott att odla. Den första femårsplanen
siktade på den tunga industrin, man byggde upp
enorma anläggningar för att utnyttja stordriftens fördelar. Ingen hänsyn togs till miljön. Sovjet blev ett
industriland med en produktion närmast efter USA
och Tyskland, men det förblev ont om konsumtionsvaror och bostäder.
Heikkiä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s138: Tillväxten
berodde framför allt på kvantitativa omständigheter. Däremot hade varken produktivitet, kvalitet eller ökad effektivitet
någon avgörande betydelse. Reallönerna sjönk, man kunde
upprätthålla sin konsumtion bara genom att arbeta mera. I
slutet av 1930-talet utförde runt 5 % av arbetskraften direkt
tvångsarbete.
Ahlskog & Sandholm 2003a s28: För att öka jordbrukets effektivitet slog man ihop de små gårdarna till kollektivjordbruk.
Endel vägrade, de ville fortsätta sköta sina jordlotter som de
ansåg bäst. De som vägrade ansluta sig avrättades eller
förvisades till något arbetsläger i Sibirien.
Kinnunen mfl 1995 s20ff: Det radikala kollektivjordbruket
förskräckte bönderna, ¼ av boskapen slaktades och sådden
blev ogjord. Kulakerna skulle likvideras som klass. De var inga
storbönder med västerländska mått mätt, de hade i genomsnitt
10 hektar och 2 till 3 kor. Miljoner dog i sammanstötningar
och läger. Också för andra bönder var kollektiviseringen ett
bakslag, skörden ökade inte. 1932 tvångsrekvirerade staten
nästan all säd i Ukraina och Kaukasus, och åtminstone 5
miljoner dog.

44 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s311, Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s249,
Skrutkowska mfl 1999 s267, Hildingsson & Hildingsson 2001 s289f, Bergström, Löwgren &
Almgren 2002 s309
45 Hildingsson & Hildingsson 2001 s288, 300, Skrutkowska mfl 1999 s267, Almgren, Almgren
& Wikén 1993 s249, 287, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s310
46 Ahlskog & Sandholm 2003a s28, Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s137f, Kinnunen mfl
1995 s20ff, Lappalainen mfl 1998 s234ff
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Jordbruket drogs
med stora problem.47 Produktionen var för
mycket inriktad
på militärens behov.48 Planekonomin i sig fick
också
negativa
konsekvenser.49

Sveen & Aastad 2001 s17: Många trodde att Sovjets ekonomi var
stark, men det gällde bara militär- och rymdindustrin, medan folk
fick köa i timmar för tvål och tandkräm. s36: Fabrikerna var dåligt
ledda, arbetsmoralen och produktiviteten var låga. Folk sade ”Staten
låtsas betala oss, och vi låtsas arbeta”.
Sveen & Aastad 1994 s250: Kolchoserna var ineffektiva, mycket av
maten kom från små privata jordtäppor. Från början av 1970-talet
Norge
importerades mycket säd från USA.
Skjønsberg 1999: Bristen på konkurrens gav litet intresse för att
göra bättre och billigare varor. Datatekniken gjorde att Sovjet sackade efter ännu mer.
Sovjet- Sovjet tyngdes av stora Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s404: Kapplöpningen
ekomilitärutgifter. 50 Jord- med USA gjorde att ekonomin höll på att knäckas.
nomins bruket var dessutom ett Skrutkowska mfl 1999 s307: Jordbruket var lågproduprobständigt problem. 51 cerande på grund av centralplaneringen. Nyodlingarna i
lem
Övergången till mark- Sibirien och Kazachstan blev gigantiska misslyckanden. s308:
nadsekonomi skapade Det var lättare att riva den gamla strukturen än att hitta en
Sverige nya problem, och man ny. Inte ens kampen mot korruptionen eller den tilltagande
alkoholismen gav resultat. Kaos hotade när produktionen
behöll en del gamla.52
sjönk, statsinkomsterna minskade och inflationen steg.
Sovjet- Jordbruket var ett ständigt pro- Leinonen mfl 1992: Det outvecklade jordbruket
ekoblem.53 De sovjetiska industripro- ger låg avkastning, man tvingas trots stora åkernomins dukterna höll låg kvalitet. Heikkilä, ytor importera kött och säd.
probHiedanniemi och Sahi menar att Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s146: Den
lem
systemet i sig låg i vägen för tekniska totalitära maktapparaten kunde inte som sina
framsteg. Enligt Hannula mfl ledde kapitalistiska konkurrenter dra nytta av nya
Finland stora försvarsutgifter och bristen på vetenskapliga rön. Områden som cybernetik och
kvantfysik utdömdes som borgerlig pseudovemarknadsekonomi till kollaps. 54
tenskap. USA:s försprång på dessa områden kom
att bli ödesdigert.
Sovjetekonomins
problem

47 Sveen & Aastad 2001 s27, Birkenes, Solberg & Østensen 1998 s168, Sveen & Aastad 1994
s249f
48 Ertresvaag 1998 s246, 254, Sveen & Aastad 1994 s251, Skjønsberg 1999 s66, Sveen & Aastad
2001 s34, Blåsland mfl 1998 s56
49 Sveen & Aastad 2001 s36, Skjønsberg 1999 s66, 69, Sveen & Aastad 1994 s250
50 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s404, Andersson & Åström 2002 s146, Almgren,
Almgren & Wikén 1993 s287, Skrutkowska mfl 1999 s307f
51 Almgren, Almgren & Wikén 1993 s287, Skrutkowska mfl 1999 s307, Olsson & Åsgård 1999
s72, Berg & Nilsson 1999 s27, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s391f
52 Andersson & Åström 2002 s147, Skrutkowska mfl 1999 s308, Hildingsson & Hildingsson
2001 s360, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s393
53 Leinonen mfl 1992 s76, Kinnunen mfl 1995 s110f, Ahlskog & Sandholm 2003a s137f
54 Kinnunen mfl 1995 s112, Leinonen mfl 1992 s82, Ahlskog & Sandholm 2003a s138f,
Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s146f, Hannula mfl 2004 s181f
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Planekonomin,
ett misslyckat
system
Sverige

Miljöproblem
Norge
Miljöproblem
Sverige

Miljöproblem
Finland
Levnadsstandard
Norge

Läroböckerna ser planekonomin som ett
misslyckat system, och
de tar upp en rad ekonomiska brister. Isaksson, Fowelin och Östlund menar dessutom
att systemet omöjliggör
demokrati.55

Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s114: Systemet blir
oftast tungrott. Både produktivitet och levnadsstandard är
ojämförligt mycket lägre än i marknadsekonomierna. Demokratin har ingen möjlighet att fungera i en planekonomi, erfarenhet visar att fria politiska val och fri åsiktsbildning inte kan förenas med en kommunistisk samhällssyn. Diskussion: Vilken är planekonomins största nackdel?
Finns det någon fördel? Uppgift: Bevisa med hjälp av statistiska tabeller att marknadsekonomi är helt överlägsen
planekonomi som ekonomiskt system.
Miljöproblemen
Sveen & Aastad 2001 s37f: Tjernobyl demonstrerade tydligt att
och i synnerhet något måste göras åt arbetsmoralen. Radioaktivitet spreds med
Tjernobyl bereds vinden över stora delar av Europa, orsaken var dåligt underhåll
stort utrymme.56 och slapp kontroll. (Bild på missbildad pojke).
Ryssland och de övriga Berg & Nilsson 1999 s86: Det svenskar känner bäst till
forna sovjetrepublikerna har om Ukraina är Tjernobyl. Kraftverket gick sönder och
fått gigantiska miljöproblem läckte radioaktivitet, och naturen i mellersta Sverige föri arv från Sovjet.57 Även om giftades. Stora delar av jordbruksmarken i Ukraina är
problemen nämndes redan i förstörd, människor och djur blir sjuka av utsläppen.
1980-talets läroböcker, så är Andersson & Åström 2002 s145: Ingen tänkte på att
de nu ett dominerande tema ta hänsyn till miljön, man släppte ut giftiga ämnen och
struntade i oljeläckage. Idag är naturen helt förstörd på
i skildringen av området.
vissa platser.
Sovjetunionen ef- Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s147: Enligt marxism-leniterlämnade enorma nismen hade människan rätt att utnyttja naturen för sina behov.
Sedan Stalins tid hade enorma ingrepp gjorts i miljön.
miljöproblem.58
LevnadsstandarErtresvaag 1998 s238: Sovjetsystemet skapade en ekonomisk och
den i Sovjet var social grund som gjorde att fattigdomen utrotades och att en stor
låg.59 Systemet gav satsning gjordes på utbildning och kultur. s246: På 1970-talet var
emellertid en viss det emellertid tydligt att kommandoekonomin inte fungerade,
Sovjet var ett bristsamhälle med svag levnadsstandardsökning där
grundtrygghet.60
man inte lyckades avveckla köerna.

55 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s404, Almgren, Almgren & Wiken 1993 s288,
Skrutkowska mfl 1999 s307, Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s114, 275, Wergel, Hildingsson
& Hildingsson 2003 s447f, Andersson & Åström 2002 s146
56 Mathiesen & Mikkelsen 1998 s172f, Sveen & Aastad 2001 s36ff, Birkenes, Solberg &
Østensen 1998 s69f, 88, 169, Skjønsberg 1999 s69, Ertresvaag 1998 s337, 339, Amundsen &
Mikkelsen 1998 s33 (Enbart om Aralsjön); Sveen & Aastad 1994 s248, 254, 278
57 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s368, 405, Sellergren & Östman 1997b s126, Berg &
Nilsson 1999 s83, 86, Berg & Nilsson 2000 s27, Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002
s321, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s403, Andersson & Åström 2002 s141, 145, 156f,
Sellergren & Östman 1997b s47, 49, 124f, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s448,
Skrutkowska mfl 1999 s297, 307, Olsson & Åsgård 1999 s71, Isaksson, Fowelin & Östlund
1997 s114,275f, 316
58 Leinonen mfl 1997 s146f, Leinonen mfl 1992 s70ff, 82, 90, Kinnunen mfl 1995 s114,
Ahlskog & Sandholm 2003a s139, 142, 144, Palenius & Louhisola 1993 s201, Heikkilä,
Hiedanniemi & Sahi 2000 s146f, Nyberg 2001 s177, Lappalainen 1998 s383, Hannula mfl 2004
s180
59 Ertresvaag 1998 s246, Mathiesen & Mikkelsen 1998 s168f, Sveen & Aastad 1998 s37, Sveen
& Aastad 1994 s250f, Skjønsberg 1998 s66, 71, Blåsland mfl 1998 s57
60 Ertresvaag 1998 s238, Mathiesen & Mikkelsen 1998 s168f, Sveen & Aastad 1994 s251
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Levnadsstandarden
beskrivs
genomgående
som låg.61 I de
nyare böckerna
börjar man emellertid
också
nämna små förbättringar.62

Berg & Nilsson 1999 s83: Det är naturligtvis besvärligt att hålla
ordning på ett så stort land som Ryssland. Folk har ont om
pengar, det finns mycket brottslighet och ont om bostäder.
Olsson & Åsgård 1999 s72: Tema landsbygd: Byarna i Ryssland
är långsträckta, husen står med långsidan mot bygatan. De
omålade trähusen är ofta svartnade av ålder. Man bär vatten med
ok.
Andersson & Åström 2002 s146: När man hör nyheter om
Ryssland verkar det vara ett ganska eländigt land att bo i. Självklart är inte allt eländigt, många lever ungefär som vi.
Övergången
till Sveen & Aastad 2001 s57f: Maffiaband och korrupta poEkomarknadsekonomi
litiker samarbetade på vanligt folks bekostnad. Ryssland
nomin
innebar många pro- upplevde en brutal kapitalism som inte tog hänsyn till något
efter
planeko- blem. Vissa blev oer- annat än pengarnas makt.
hört rika medan stora Skjønsberg 1999 s74: Arne Treholt: Nu står vetenskapsmän
nomin
sociala problem dök och säljer bananer på marknaden. Är det så konstigt att folk
Norge
upp.63
Sovjetsam- frågar sig om detta är något framsteg?
hället hade trots allt Ertresvaag 1998: Man glömmer ofta de positiva sidor som
trots allt fanns i sovjetsamhället. En viss social trygghet säksina positiva sidor.64
rade grundbehoven, och priserna på bostäder och viktiga
matvaror var mycket rimliga. Inom många områden som
utbildning och kultur höll man hög kvalitet.
Ljusning i En av de nyaste upplagorna ser Ahlskog & Sandholm 2003a s142: Under Putin har
tecken på en ekonomisk för- Ryssland närmat sig väst, allt fler ryssar har fått arsikte
Finland
bete och möjlighet att leva ett normalt liv.
bättring.65

Levnadsstandard
Sverige

USA:s ekonomi i norska läroböcker 1992-2004
Störst USA har
Nor- världens
största
ge
och mest
avancerade ekonomi.66

Ertresvaag 1998 s40: Vid första världskriget var USA världens ledande industrination. s124: (Bild) T-forden, världens mest berömda bil.
Sveen & Sveen & Aastad 2001 s140: Efter andra världskriget gick indstrin för
fullt igen, snart var produktionen lika stor som för resten av världen.
Aastad 1994 s227: Inget annat land har klarat att höja levnadsstandarden så
mycket och så snabbt för stora delar av befolkningen.
Amundsen & Mikkelsen 1999 s88 ”USA - Biggest in the world”, landet
kallas så eftersom det har världens högsta BNP.

61 Berg & Nilsson 1999 s83, Olsson & Åsgård 1999 s72
62 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s366, 405, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003

s448, Andersson & Åström 2002 s146f
63 Sveen & Aastad 2001 s57ff, Skjønsberg 1999 s73f, 79f, Sveen & Aastad 1994 s255f, 279
64 Skjønsberg 1999 s74, Ertresvaag 1998 s255
65 Ahlskog & Sandholm 2003a s142
66 Skjönsberg 1998 s41, Skjönsberg 1999 s32f, 42, Sveen & Aastad 1994 s126f, 226f, Ertresvaag
1998 s40, 124, 267, Amundsen & Mikkelsen 1999 s81ff, 88ff, Blåsland, Ertresvåg & Hovland
1999 s146, Aarre, Flatby & Lunnan 1999 s158, 168, Mathiesen & Mikkelsen 1999 s142, Sveen
& Aastad 1997 s66ff, Sveen & Aastad 2001 s140, 143f, 230ff
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Störst
Sverige

USA:s ekonomi
är världens största och mest
utvecklade,
konstaterar
läroböckerna
utan undantag.67

Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002 s359: Rubrik:
”Världens främsta industriland”. Människors företagsamhet, stora
naturtillgångar, en avancerad transportapparat, teknisk skicklighet
och de 20 miljoner arbetarnas insatser har skapat världens främsta
industriland.
Skrutkowska mfl 1999 s300: USA har på 1990-talet erövrat en stark
ställning inom världsekonomin, inte minst på grund av att man behållit ledningen inom den tekniska utvecklingen. Även gamla industrigrenar håller på att hämta sig. En anledning kan vara större frihet
från regleringar än i Europa.
Störst
USA är värl- Ahlskog & Sandholm 2003b s183: (Rubrik) ”Störst, bäst och vackFinland dens ledande rast”. En ekonomisk stormakt.
Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s130 (Rubrik) USA går upp i
ekonomi.68
ledningen.
Den amerikanska Sveen & Aastad 1994 s126: ”The self made man” var idealet.
The
drömmen är att Många såg det som en naturlag att de starka knäckte de svaga.
SelfMade- med egna krafter De flesta fick det trots allt bättre, och alla hoppades på ”the ameMan & arbeta sig upp till rican dream”, att få leva i ett land med politisk frihet där det var
Bara möjligt att arbeta sig upp från skoputsare till miljonär.
de som rikedom.
Sveen och Aastad Amundsen & Mikkelsen 1999 s91: Världens rikaste man Bill
blir
1994 kopplar detta Gates är ett exempel på den amerikanska drömmen, att uppfinna
över
Norge till att de svagaste eller utveckla viktig teknologi och lyckats tjäna pengar på det. De
flesta av oss stärker nog Bills kassa när vi köper ny PC.
slås ut.69
Fattig- Gruppen fattiga Amundsen & Mikkelsen 1999 s39: Tim har blivit arbetslös och
under inser att det var fel att inte vara med i facket. De rika blir bara
domen lever
sämre rikare och de fattigare bara fattigare, vi kan inte fortsätta att göra
Norge mycket
förhållanden än dem rikare, säger Tim. s91: Stödet till arbetslösa, handikappade
resten av sam- och fattiga är litet. Kanske förklarar det den höga kriminaliteten,
”The have nots” har ju ingenting att förlora.
hället.70

67 Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s193, 250, 290, Skrutkowska mfl 1999 s219, 224, 297,

299f, Olsson & Åsgård 2000 s77ff, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s443f, Sellergren
& Östman 1997a s29, 78f, 82, Berg & Nilsson 2000 s73, 76f, Thorstensson, Thorstensson &
Jonasson 2002 s134, 353-356, 359-363, 365, Hildingsson & Hildingsson 2001 s332f,
Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s395, Andersson & Åström 2003 s111
68 Ahlskog & Sandholm 2003a s128, Ahlskog & Sandholm 2003b s171, 184, Heikkilä,
Hiedanniemi & Sahi 2000 s130, Kinnunen mfl 1995 s12, 80, 85, Lappalainen mfl s119ff,
Leinonen mfl 2001 s96f, 104-107,114,116, 119f, Krogerus & Winquist 1992 s30-35, 44
69 Sveen & Aastad 1994 s126, Sveen & Aastad 1997 s70, Sveen & Aastad 2001 s19, Amundsen
& Mikkelsen 1999 s91, Skjønsberg 1997 s173, Benedictow 1995 s373
70 Skjönsberg 1998 s43, 53, Sveen & Aastad 1994 s131, 227f, 231, Ertresvaag 1998 s40f, 127,
Amundsen & Mikkelsen 1999 s39, 49, 52, 90, Aarre, Flatby & Lunnan 1999 s169, Sveen &
Aastad 1997 s70
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Fattigdomen
Sverige

Vid sidan av den
stora
rikedomen
ryms också fattigdom.
Klyftorna
betonas emellertid
betydligt mindre än
tidigare. 71

Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s332f: Kapitalisterna kämpade enligt djungelns lag, äta eller ätas. Det gick snabbare att bli
rik än någonsin, och de rika blev ännu rikare. Men miljoner
människor levde som förr i slummen. 1880-1890-talet var kapitalismens mest hänsynslösa period i USA. s337: (Bild från depressionen) Fattiga köar framför en reklamaffisch med texten
”The Worlds highest standard of living”.
Skrutkowska mfl 1999 s300: Arbetslösheten, som är hög inom
vissa grupper, är inget hot mot genomsnittsamerikanen.
Fattig- Vid sidan av rike- Kinnunen mfl 1995: Reaganismen visade sig vara en väldig vitadomen domen finns det mininjektion, men de som hade det sämre ställt hamnade i svår
många kris, aldrig hade det funnits så många fattiga. Våld, brottslighet och
Finland också
fattiga och ut- narkotikaanvändning steg, och slummen var en utomordentlig
grogrund för AIDS.
slagna.72
läro- Sveen & Aastad 1994 s361f: USA, Storbritannien och de multiMiljö- Många
böcker
nämner nationella företagen hindrade att bland annat militära föroreningar,
probmiljöproblemen
kärnindustri, atomprov, multinationella företag och frihandel som
lem
Norge som USA orsa- ekologiska hot samt export av giftigt avfall togs upp på Riokonfekar.73 Ett par rensen. Man slog fast att ”den amerikanska livsstilen” inte stod på
läroböcker näm- dagordningen.
ner också åtgär- Birkenes & Solberg-Østensen 1999 s234: I de stora sjöarna är
der för att för- utsläppsavlagringarna vissa ställen 40 meter tjocka. De senaste 30
åren har man försökt reducera föroreningarna. I Los Angeles har
bättra miljön.74
man i 40 år försökt minska luftföroreningarna.
Miljö- Tre läroböcker nämner miljö- Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002 s364:
problem. Man framhåller också USA hade stränga regler för avgasrening minst 10 år
probatt mycket görs för att komma före Sverige, ändå svarar bilismen för 60% av luftlem
föroreningarna.
Sverige åt problemen.75
Läroböckerna säger inte Leinonen mfl 2001 s114: (Faktaruta om Silicon Valley)
Miljömycket om miljöprob- Industrin har också orsakat problem, som utsläpp i luft
problemen. Bara i en bildtext och vatten och trafikstockningar.
lem
Finland hos Krogerus och Win- Krogerus & Winquist 1992 s31: (Bild på fabriksområde i
quist beskrivs de som Detroit) Bilden ger en idé om de väldiga miljöproblem
som den högt utvecklade industrin skapat.
stora.76
Två läroböcker i historia nämner Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s286: I USA
Ekoatt trusterna hade stort politiskt växte truster fram, Rockefellers Standard Oil var
nomi
inflytande, vilket man lyckades först. De hade en enorm ekonomisk makt och stort
och
politiskt inflytande. Först med Theodore Roosevelt
politik motverka genom lagstiftning.77
skärptes kontrollen.
Sverige

71 Hildingsson & Hildingsson 2001 s251, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s332f, Olsson &
Åsgård 2000 s28, Skrutkowska mfl 1999 s300
72 Kinnunen mfl 1995 s85, 87f, Ahlskog & Sandholm 2003a s128, Lappalainen 1999 s121,
Leinonen mfl 2001 s99f, 103, Krogerus & Winquist 1992 s29
73 Sveen & Aastad 1994 s228, 239f, 361f, Sveen & Aastad 1998 s50, 144, Amundsen & Mikkelsen
1999 s42, 73, Birkenes & Solberg-Østensen 1999 s221, 232ff, Skjønsberg 1999 s39
74 Sveen & Aastad 1998 s144, Birkenes & Solberg-Østensen 1999 s234
75 Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002 s133, 135, 356, 358, 360, 364, Sellergren &
Östman 1997a s83, Andersson & Åström 2003 s111 (Inget om åtgärder för att lösa problemen)
76 Kinnunen mfl 1995 s88, Leinonen 2001 s114, 116, 120, Krogerus & Winquist 1992 s31
77 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s286, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s223
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Ekonomi
och
politik
Finland

Internationellt arbete för frihandel var ett sätt för USA att
säkra marknader och undvika en
ny depression.78

Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s139f: Inskränkningar i frihandeln sågs som grundorsak till
1930-talets depression. I bakgrunden till USA:s
aktivitet för att slopa handelshinder låg givetvis ekonomiska, politiska och strategiska strävanden att
säkra sin ledande ställning.

Framstående personer ur Rysslands historia 1992-2004
Peter den store
ville modernisera
Ryssland
efter
västeuropeisk
förebild.79

Benedictow 1995 s507: (Faktaruta) Peter förstod att Ryssland
måste lära sig av Västeuropa om staten skulle överleva, och drev
därför med stor brutalitet igenom en intensiv modernisering. Han
gjorde en studieresa till väst och hade med sig hundratals utländska
specialister tillbaks till Ryssland. Med dessa krafttag lyckades han
sätta igång moderniseringsprocessen i det ryska samhället.
Skildringen av Peter I Skrutkowska mfl 1999 s135: Peter ville reformera Ryssland efter
Peter
har inte förändrats västeuropeisk modell, därför reste han till väst. Den svenska
den
från tidigare årtion- indelta armén och kollegierna var förebilder för Peters reformer.
store
Sverige den. I böckerna för Reformerna blev hårdhänta, och ledde till en våldsam opposition
grundskolan är även framförallt bland bojarer och kyrkans män. Han bekräftade sina
anekdoterna kvar.80 erövringar med att anlägga S:t Petersburg. Efter hans död återtog
adeln sin makt.
Peter försökte Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1999 s227f: Ännu på 1600Peter
med hårda me- talet var Ryssland outvecklat och avskilt, en sovande jätte som beden
toder europei- hövde en väckare. Peter organiserade landet efter europeiska förebilstore
Finland sera sitt rike.81 der. (Bildtext) Han var ovanligt lång och kraftig med en outtömlig
energi. När han hamnade i vredens våld handlade han grymt och
deltog personligen i barbariska bestraffningar.
Endast en Emblem mfl 2000 s184: Peters politik fortsattes av Katarina II. Hon
Katarina II av de under- utökade västhandeln och investerade i fabriker, och verkstäder fick rätt
Norge sökta läro- att köpa livegna. s187: Västorienteringen under Peter och Katarina ledde
till en varaktig konflikt i rysk historia. Endel var för modernisering enligt
böckerna
västeuropeisk modell, medan andra såg inflytandet som skadligt. Många
nämner
Katarina II. historiker menar att konflikten spelar stor roll också i dagens Ryssland.
Katarina nämns bara i en samhällskun- Wergel, Hildingsson & Hildingsson
Katarina II skapslärobok för högstadiet som exempel på 2003 s449: Katarina var rysk kejsaSverige en känd rysk person. Övriga är Lenin, Ivan rinna, hon utökade Rysslands makt både vid Svarta havet och vid Östersjön.
den förskräcklige och Pusjkin.
Peter
den
store
Norge

78 Heikkilä, Hiedanniemi & Sahi 2000 s139f, Kinnunen mfl 1995 s84
79 Libæk & Stenersen 1999 s141 (Bildtext), Sveen & Aastad 1997 s134f, Emblem mfl 2000

s184, 186f, Benedictow 1995 s507
80 Körner 2001 s164f, Svedlid & Högberg 1998 s216f, Bergström, Löwgren & Almgen 2002
s147, Skrutkowska mfl 1999 s135
81 Hannula mfl 2004 sI/133, Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1999 s227f
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Katarina var upplyst
Katarina II och gjorde mycket
Finland för bildningen, bland
annat grundade hon
flickskolor.
Livegenskapen
gjorde
hon däremot ingenting åt.82

Hannula mfl 2004 sII/100: Katarina var från början en tysk prinsessa
som gjorde statskupp mot sin man med hjälp av sina adliga favoriter.
Hon bekantade sig med upplysningstidens idéer genom brevväxling
med Voltaire och Diderot. Hon gynnade vetenskap, konst och
litteratur och grundade flickskolor för de högre stånden. Tortyren
avskaffades och hon var tolerant i religiösa frågor. Beroendet av
överklassens stöd gjorde emellertid att hon inte kunde göra något åt
den stora orättvisan, livegenskapen.

Framstående personer ur USA:s historia 1992-2004
Personer
från
frihetskampen
Norge

George Washington nämns bara kort
som överbefälhavare eller president,
bara Skjønsberg är lite mer utförlig.
Han nämner också att Franklin uppfann åskledaren. Benedictow samt
Sveen och Aastad 1994b nämner att
Jefferson skrev konstitutionen.83

George Washington omnämns
som ledare för motståndskampen och som USA:s förste president. Hildingsson och Hildingsson nämner Franklin, Bergström, Löwgren och Almgren
nämner som på 1990-talet Jeffersons ideal om småbrukarsamhället.84
George Washington nämns i
Persamtliga läroböcker, men inte
soner
mycket sägs förutom att han var
från
frihets- överbefälhavare. Två böcker
nämner att Thomas Jefferson
kamledde utarbetandet av självstänpen
Finland dighetsförklaringen, och lika
många nämner att finskättade
John Morton avgjorde omröstningen om densamma. Franklins
diplomatiska insatser nämns i en
bok.85
Personer
från
frihetskampen
Sverige

Skjønsberg 1997 s13: Mannen som fick i
uppdrag att leda hären var en rik godsägare
från Virginia, George Washington. s15: Han
blev vald till landets första president och räknas som en av de största presidenterna i USA:s
historia. (Bild: Washington med sin familj, i
bakgrunden finns en slav). Washington var en
stor slavägare.
Skrutkowska mfl 1999 s174: Överbefälhavaren
Washington måste skapa en helt ny armé av otränade och illa utrustade bondesoldater. Bild: USA:s
första president var en kompromissernas man, som
genom sin auktoritet lyckades dämpa motsättningarna inom unionen.
Hildingsson & Hildingsson 2001 s170: Mycket tack
vare Franklin som var ambassadör i Paris hjälpte
Frankrike kolonierna.
Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1999 s309ff: En
kommitté ledd av Thomas Jefferson utarbetade självständighetsförklaringen, i den avgörande omröstningen
om förklaringen blev finlandsfödde John Mortons röst
avgörande. Överbefälhavaren George Washington ledde
från början bara 5000 amerikaner. I början led man
förluster, men sedan kom segrar då man kände de lokala förhållandena och frivilliga strömmade till. Benjamin Franklin, som kraftfullt uttryckt sitt stöd för självständigheten, skickades till Europa för att söka stöd, och
han fick Frankrike och Spanien till allierade.

82 Hannula mfl 2004 sII/100, Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1999 s279
83 Sveen & Aastad 1994b s42, 45
84 Hildingsson & Hildingsson 2001 s169f, 172, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s250ff,
Almgren, Almgren & Wikén 1993 s150, 152, Skrutkowska mfl 1999 s174
85 Hannula mfl 2004 sII/107 (Jefferson), Kauniskangas, Lappalainen & Tiainen 1999 s309ff
(Samtliga), Castrén mfl 1996 s166 (Morton)
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Lincoln Nordstaterna gick under
Norge president Abraham Lincolns ledning i krig mot
sydstaterna för att bevara
unionen.86 Två böcker
ger en mer utförlig
skildring av Lincolns
liv.87

Skjønsberg 1997 s167f: När Abraham Lincoln valdes till
president gick sydstaterna ur unionen. Då nordstaterna ville
bevara unionen blev det krig. Lincoln var en son till en fattig
timmerhuggare från Kentucky. Han hade arbetat sig upp till
advokat och politiker, och menade att slaveriet var en synd.
Han ville ändå inte tvinga sydstaterna att frige slavarna, först
när kriget var ett faktum förklarade han dem fria. Bild: Lincoln med Sojourner Truth, en tidigare slav som var en ledare
i den amerikanska kvinnorörelsen.
Lincoln Samtliga som behandlar Hildingsson & Hildingsson 2001 s329f: 1860 valdes slaveSverige Lincoln skriver att han rimotståndaren Lincoln till president. Han förklarade att
ville hindra slaveriet från slaveriet skulle förbjudas i väst, varefter sydstaterna fick
att spridas till de nya sta- nog och gick ur unionen. Lincoln tänkte inte låta sydstaterna i väster, vilket fick terna splittra USA. 1863 gjorde Lincoln ett skickligt drag
sydstaterna att dra sig ur då han lovade alla slavar frihet om nordstaterna segrade,
unionen. Inget sägs om Storbritannien kunde då inte stöda sydstaterna. Lincoln
Lincolns bakgrund eller mördades efter kriget, men hade nått sitt mål - USA hade
inte delats.
egenskaper.88
Lincoln Valet av slaverimot- Castrén mfl 1996 s181: När en nordstatsman valdes till
Finland ståndaren
Abraham president bröt sig sydstaterna ur unionen. Lincoln kunde
Lincoln till president inte godkänna detta, och det blev inbördeskrig. Nord vann
gjorde att unionen och lyckades uppnå sina syften att bevara unionen och avskaffa slaveriet. Efter kriget sköt en sinnessjuk skådespelare
splittrades.89
Lincoln bakifrån genom huvudet.

Demokrati och diktatur i Sovjet i läroböcker från 1992-2004
Bolsjevikernas
revolution
Norge

Oktoberrevolutionen var
mer partiets
kupp än folkets
revolution. Partiet
tog makten
och tryckte
ner all opposition.90

Ertresvaag 1998 s150: Var det revolution eller statskupp? Maktövertagandet tyder på en kupp, men mycket pekar på att bolsjevikerna inte
klarat kuppen utan ett visst folkligt stöd. Ganska snart stod det emellertid
klart att det var partiet och inte folket som gick segrande ur revolutionen.
s153f:Bolsjevikerna såg sig som representanter för folket och hävdade att
det var folket som gjort revolution. Ändå var de snart isolerade från delar
av folket. För att behålla makten använde de sig av den hemliga polisen,
oppositionen förföljdes systematiskt.
Skjønsberg 1998 s92: Det var aldrig Lenins avsikt att skapa demokrati i vår mening. Det var nödvändigt att kommunistpartiet hade
diktatoriskt makt, eftersom bara partiet kunde leda massorna i rätt
riktning. Därför förbjöds andra partier.

86 Sveen & Aastad 1997 s66f, Skjønsberg 1997 s167, Sveen & Aastad 1994 s121, Ertresvaag

1998 s42
87 Skjønsberg 1997 s168, Sveen & Aastad 1994 s121ff
88 Hildingsson & Hildingsson 2001 s329f, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s250ff,
Almgren, Almgren & Wikén 1993 s254, Skrutkowska mfl 1999 s219
89 Lappalainen mfl 1998 s110f, Castrén mfl 1996 s181f
90 Sveen & Aastad 1998 s42, Skjønsberg 1998 s34ff, 92, Sveen & Aastad 1994 s104f, Ertresvaag
1998 s149f, 153f
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Bolsjevikernas
revolution
Sverige

Bolsjevikernas
revolution
Finland

Progressiva
drag hos
det tidiga
Sovjet
Norge

Progressiva
drag hos
det tidiga
Sovjet
Finland

Alla bärande element i berättelsen
om revolutionen
förklaras vara myter.
Oktoberrevolutionen var en
statskupp
genomförd av en
liten klick, som
etablerade en partidiktatur.91

Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s306: Namnet Bolsjevik
kommer från majoritet, i verkligheten var det dock bara en minoritet som stödde Lenin.
Hildingsson & Hildingsson 2001 s 284f: Bolsjevikerna var i
verkligheten en mindre grupp som bröt sig ut tillsammans med
Lenin. De satte ut vakter vid järnvägs- och telegrafstationer samt
tog regeringen till fånga. Detta var den så kallade oktoberrevolutionen. Man sade sig ha förverkligat Marx idéer, men så var det
inte, man hade inte fått proletariatets diktatur utan kommunistpartiets. s286: Lenin hade lovat olika folk självbestämmande,
men så blev det inte. s287: Lenin dog knäckt av hårt arbete, först
i slutet av 1990-talet publicerades bilder på hur Lenin tynar bort
i rullstol oförmögen att tala.
Lenins program fick Ahlskog & Sandholm 2003 s19: Lenins mamma Maria hade
brett stöd. Kuppen i svenskt inslag i sin släkt. (Lenin s19-21)
oktober mötte nästan Lappalainen mfl 1998 s183f: (Rubrik): Bolsjevikernas startar
inget motstånd. Synen inbördeskrig. (Text) Kommunisternas våld och terror väckte
på
inbördeskrigets motstånd som utvidgade sig till ett blodigt inbördeskrig.
orsaker
varierar. Heikkilä & Mauriala 2001 s28: Den ryska aristokratin
Ahlskog och Sand- kunde inte acceptera att tsaren störtats och fred slutits. De
holm berättar fortfa- understödde vita generaler som startade inbördeskrig mot
rande mycket trivialia bolsjevikerna. Västmakterna deltog också i inbördeskriget då
de såg världsrevolutionen som ett hot. Med stöd av en stor
om Lenin.92
del av ryssarna vann bolsjevikerna kampen om landet.
På vissa Ertresvaag 1998 s167: På 1920-talet fanns plats för experiment på flera
områden samhällsområden. Man införde reformpedagogik och lade stor vikt vid
som till jämställdhet. På många områden verkade revolutionen frigöra energi och
exempel
skaparkraft.
jämställd- Sveen & Aastad 1994s107: Alexandra Kollontaj ledde jämställdhetsarhet gjor- betet, som stötte på stora svårigheter. En del män trodde att kommunism
des
re- innebar att kvinnorna var gemensamma. En lokal sovjet gjorde det
formstraffbart att neka en kommunist samlag. s109: (Faktaruta) Kollontaj
försök.93 förskräckte Lenin och andra med sin syn på kvinnofrigörelsen. Hon
kritiserade partiet för maktmissbruk och menade att NEP drabbade
kvinnorna. 1922 sändes den obekväma Kollontaj till Norge som världens
första kvinnliga ambassadör.
Inget positivt nämns. Bol- Lappalainen mfl 1999: Att Finland fick lösgöra sig från
sjevikerna erkände Finland Sovjetunionen berodde inte på osjälviskhet hos Lenins
för att underlätta för en regering, utan på beräkning. Man räknade med att socisocialistisk revolution, som alisternas och sovjetregeringens popularitet skulle öka
skulle återföra landet till och leda landet till revolution. Ett sålunda uppkommet
socialistiskt Finland ansågs var berett att återförena sig
Sovjetunionen.94
med Sovjetryssland.

91 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s306-309, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s244248, Skrutkowska mfl 1999 s233-236, 266, Hildingsson & Hildingsson 2001 s284-287
92 Lappalainen mfl 1998 s183
93 Ertresvaag 1998 s167, Sveen & Aastad 1998 s43, Sveen & Aastad 1994 s107-110
94 Lappalainen mfl 1998 s194, Nyberg 2001 s86 (Citerar Seppo Zetterberg), Hannula mfl 1999
s49, 58
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Stalin
Norge

Stalin
Sverige

Stalin skaffade sig
absolut makt, och
miljoner föll offer
för hans förföljelser.95 I två böcker
framhålls att det
inte bara var Stalin
som Lenin varnade
för i sitt ”politiska
testamente. Samma
böcker diskuterar
också om terrorn
hade sitt ursprung
hos Stalin som
person eller hos
kommunismen som
system. 96

Stalin var en diktator som kontrollerade hela samhället och hade miljontals liv på sitt
samvete.
Skrutkowska mfl har de
högsta
siffrorna.
Bergström mfl menar att den vanliga
bilden av konflikten
med Trotskij är
Stalins egen fabrikation.97
Stalin
Stalin var en dikFinland tator som bedrev
terror och utrensningar. Åsikterna
om Lenins ansvar
går isär.98

Sveen & Aastad 1994 s115: Siffrorna är osäkra, men ryska historiker menar att cirka 15 miljoner människor dog under 1930talets utrensningar. Grundlagen var ett rent propagandainstrument, i själva verket kontrollerade Stalin och partiet allt, Sovjet
var nu ett totalitärt samhälle. 1938 kom en ny partihistoria som
Stalin skrivit själv. Han fick en ledande roll i revolutionen medan
Trotskij blev djävulen i den stalinistiska världsbilden. s247: 1946
utrensades intellektuella med västerländska idéer, vetenskapshistorien skrevs om så att ryssar uppfunnit ångmaskinen, flyget och
radion på 1600 och 1700-talet.
Ertresvaag 1998 s159: Lenins politiska testamente innehöll karaktäristiker av de flesta ledande bolsjeviker. Trotskij var duktigast av alla, men för självsäker. Stalin var för oförskämd och
borde avlägsnas från posten som generalsekreterare. s166: En
förklaring till utvecklingen under Stalin ligger i hans ökande
galenskap och förföljelsemani. En allmän syn på kommunismen
är att systemet alltid leder till diktatur, partiets makt leder för
eller senare till maktmissbruk.
Skrutkowska mfl 1999 s268: Alla på viktigare poster kunde när
som helst anklagas för samhällsfientlig verksamhet och föras till
fängelse eller avrättas, angivare fanns överallt. I de utrensades
ställe kom arbetsfanatiska och äregiriga personer. De var helt
beroende av Stalin för sin karriär, och för dem var han Den Store
Ledaren, mänsklighetens största geni. Stalin styrde hela samhället
med hjälp av parti, regering och massmedier. KGB kontrollerade
alla. Stalins terror krävde oerhörda mängder människoliv, enligt
olika forskare lägst 20 och högst 100 miljoner.
Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s309: Enligt Stalins historieskrivning ville Trotskij sprida revolutionen till andra länder.
Den bilden har länge accepterats. Egentligen var de överens om
socialism i ett land, motsättningen handlade om makt.
Lappalainen mfl 1998 s236: Uppskattningarna om antalet dödade varierar mellan 10 och 20 miljoner. s233: Under åren
1918-1921 dog 30 miljoner människor, varav bara 1 miljon var
krigsoffer. Grunden till Sovjets terrorstyre lades alltså redan tidigt under Lenins ledning.
Ahlskog & Sandholm 2003 s28: Lenin hade varnat för Stalin i
ett brev och menade att han borde förflyttas. Trots detta lyckades
han stärka sin ställning i partiet.

95 Sveen & Aastad 1998 s43, 46ff, Skjønsberg 1998 s95ff, Sveen & Aastad 1994 s110f, 113-116,
247, Ertresvaag 1998 s159ff, 165-168
96 Sveen & Aastad 1994 s110, Ertresvaag 1998 s159
97 Skrutkowska mfl 1999 s268, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s309f
98 Lappalainen mfl 1998 s233f, 236, Kinnunen mfl 1995 s20-23, Ahlskog & Sandholm 2003a
s28, 137, Heikkilä & Mauriala 2001 s36ff, 53, 71
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Perestrojka och
glasnost
Norge

Perestrojka och
glasnost
Sverige
Perestrojka och
glasnost
Finland

Ryssland
Norge
Demokratin i
Ryssland
Sverige

Demokratibegreppet
Sverige

Gorbatjov insåg att Ertresvaag 1998 s250: Gorbatjov insåg att det behövdes djupsystemet måste re- gående reformer om Sovjet skulle överleva som kommunistisk stat.
formeras för att Glasnost innebar öppnare förhållanden, lättad censur, frisläppning
överleva, men han av politiska fångar och minskad kontroll. Perestrojka var en
misslyckades. Han uppsättning utrikes- och inrikespolitiska reformer. Starka reformöppnade för större krafter var lössläppta, och de hade inom några år rivit Gorbatjov
frihet, men de lös- över ända. Både i Sovjet och i Östeuropa tog folket till orda för att
släppta protesterna göra sig av med socialismen och införa demokrati och marknadskrossade systemet.99 ekonomi.
Under Gorbatjovs tid Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s275: Gorbatjov ville
blev sovjetsamhället inte lämna kommunismen, men insåg behovet av förändring.
Glasnost och perestrojka ledde under några år fram till ett
mycket öppnare.100
friare liv. Människorna var inte längre nickedockor som
underdånigt hyllade ledarna.
Under Gorbatjov blev Ahlskog & Sandholm 2003 s139f: Gorbatjov framhöll
samhället öppnare och nödvändigheten av öppenhet när man diskuterade sammänniskor kunde kritisera hället. Öppen kritik av det kommunistiska systemet var
missförhållandena.101 Det förbjuden ännu 1988. När den tilläts kom en störtflod av
har visat sig svårt att införa insändare. Öppenheten gick mycket längre än Gorbatjov
avsett, och han förlorade kontrollen.
demokrati i Ryssland.102
Övergången till de- Sveen & Aastad 1994 s256: Tilliten till politikerna blev inte
mokrati blev inte helt bättre av att Jeltsins strid med parlamentet om en ny grundlag ledde till väpnad kamp med 100 dödsoffer.
smidig.103
Läroböckerna
Andersson & Åström 2002 s147: Folk är nu fria att tycka, tänka
har alla vissa och skriva vad de vill, men det kommer troligen att ta många år för
reservationer
Ryssland att bli ett demokratiskt land som fungerar.
mot att beskri- Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s359: Till det yttre liknar Ryssva
Ryssland land vilket demokratiskt land som helst, men demokratin hänger
som helt demo- på en skör tråd. Det är betänkligt att maktfördelningen mellan
president och folkkongress är oklar.
kratiskt.104
Läroböckerna
i Isaksson & Östlund 1997 s21: Enligt Lenin måste den socialistiska
samhällskunskap
revolutionen genomföras av en liten elit, kommunistpartiet. Histobeskriver reserva- rien visar dock att det istället utvecklade sig till det främsta exemplet
tionslöst Sovjet och på en verkligt totalitär stat. ”Idag vet vi att kommunismen som
andra
kommu- samhällsbärande ideologi inte håller, även om det fortfarande finns
nistländer
som både länder och enskilda människor som krampaktigt klamrar sig
fast vid idéerna”.
diktaturer.105
Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s275: I likhet med Sovjet
styrdes alla kommunistländer som diktaturer.

99 Skjønsberg 1999 s69ff, Ertresvaag 1998 s246 s250, Sveen & Aastad 1994 s254
100 Skrutkowska mfl 1999 s310, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s393, Almgren, Almgren

& Wikén 288, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s367, Hildingsson & Hildingsson 2001 s356,
Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s275
101 Kinnunen mfl 1995 s114, Ahlskog & Sandholm 2003a s139f, Lappalainen mfl 1998 s376f
102 Lappalainen mfl 1998 s380
103 Sveen & Aastad 2001 s58, Sveen & Aastad 1994 s256
104Skrutkowska mfl 1999 s311, Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s277, Wergel, Hildingsson
& Hildingsson 2003 s447, Andersson & Åström 2002 s147, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001
s358f, Hildingsson & Hildingsson 2001 s360
105 Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s11, 13, 275, Isaksson & Östlund 1997 s21, Andersson
& Åström 2002 s146, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s123
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Anföll Sovjet sina små grannländer? 1992-2004
Icke angreppspakten mellan Skjønsberg 1998 s122: (Faktaruta) Idag vet vi att det
Sovjet och Tyskland innehöll fanns ett hemligt tilläggsprotokoll till avtalet, där
ett hemligt tilläggsprotokoll Tyskland gick med på att Sovjet tog Baltikum och
som gav Sovjet fria händer i Finland. Hösten 1939 marscherade sovjetiska trupsitt närområde.106 När Fin- per in i Baltikum, och därmed var det slut på självland vägrade godta gräns- ständigheten. Sovjet krävde att Finland skulle ge
förändringar gick Sovjet till ifrån sig områden i öst. Finland nekade, och Sovjet
angrep det lilla nordiska landet.
anfall.107
Icke-angrepps- Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s324: Molotov-RibbenVintermed troppakten gav Stalin fria händer i Baltikum och Finland. Sovjet fick
kriget och avtalet
Balti-kum Tyskland gav ett starkt inflytande i Baltikum, och sommaren 1940 ockuperades
Sovjet fria hän- länderna. Den 30 november 1939 gick Sovjet till angrepp på Finland,
Sverige
der i Baltikum som vägrade acceptera kraven på landavträdelser. s405: Ett starkt aroch
Fin- gument för självständighet i Baltikum var att Molotov-Ribbentroppakten allt mer öppet fördömdes i en rad länder. Även Gorbatjov
land.108
erkände det olagliga i de baltiska staternas inkorporering, men ville inte
ändra på ett historiskt faktum.
Nyberg 2001 s123: Enligt rysk uppfattning borde gränsen flyttas mot
Vinter- MolotovRibbentropnordväst, eftersom Leningrads säkerhet var hotad. Som kompensation
kriget
pakten
gav skulle Finland få ett dubbelt så stort område. Med hänsyn till den alloch
fria männa opinionen sade regeringen nej. Molotov beskyllde Finland för en
annek- Sovjet
händer i Fin- militär provokation i Mainila, först på 1990-talet medgav man på ryskt
terland och Balt- håll att Mainilaskotten var arrangerade.
ingen
ikum. Sovjet Ahlskog & Sandholm 2003 s145: (Kapitel om Estland) Det estniska
av
anföll
när folket var mycket sympatiskt inställt till Finland under Vinterkriget,
BaltiFinland inte uppmuntrande brev, värdeföremål, yllesockor och pengar strömmade
kum
Finland gick med på in till Finlands beskickning i Tallin. Icke-kommunistiska kandidater
gränsföränd- uteslöts från valet, och det nya parlamentet sökte inträde i Sovjet.
O.W. Kuusinen: ”Det idoga, kloka och tappra estniska folket inträdde
ringar.109
i Sovjetunionens folkfamilj”.
Vinterkriget och
Baltikum
Norge

106 Sveen & Aastad 1998 s98, Birkenes & Solberg Østensen 1998 s173, Skjønsberg 1998 s122,

Sveen & Aastad 1994 s173
107 Sveen & Aastad 1998 s102, Skjønsberg 1998 s124f, Sveen & Aastad 1994 s177, Ertresvaag

1998 s196
108 Hildingsson & Hildingsson s290, 300, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s324, 405,

Almgren, Almgren & Wikén 1993 s260f, 277, Skrutkowska mfl 1999 s283
109 Heikkilä & Mauriala 2001 s46, 49, Ahlskog & Sandholm 2003a s58, 63, 67, 83-92, Nyberg

2001 s123ff, Hannula mfl 1999 s85ff, 92ff, Lappalainen 1998 s218, 257-261
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Två böcker Hildingsson & Hildingsson 2001 s306: Möjligheten att ta tillbaka vad
menar
att Sovjet erövrat 1940 lockade många politiker.
Finland gick i Almgren, Almgren & Wikén 1993 s260: När Nazityskland invaderade
krig för att Sovjet såg Finland sin chans att få tillbaka de förlorade områdena. Redan
återfå
för- före kriget förekom hemliga kontakter med den tyska krigsmakten och
lorade
om- tyska trupper stod på finsk mark. Finland hade knappast någon möjlighet
råden,
en att undvika kriget när Tyskland väl anfallit.
hävdar
att Bergström, Löwgren & Almgren 2002: Man hoppades ta tillbaka inte bara
man
även förlorade områden utan också Östkarelen. (Samma som 1983 s334)
ville ha Öst- Skrutkowska mfl 1999 s283: Efter Vinterkriget utsattes Finland för allt
karelen. En hårdare press av Sovjet. Det är oklart om förhandlingarna om militär
talar om hård samverkan med Tyskland mynnade ut i något avtal. Några dagar efter
press
från Tysklands angrepp gick även Finland i krig mot Sovjet.
Sovjet.
De nyare läro- Ahlskog & Sandholm 2003a s93: (Rubrik) ”Finland dras på nytt
Fortböckerna skildrar med i världskriget”.
sättnings- hur Finland aktivt Hannula mfl 1999 s94: (Citat av Ryti) Igen har samma fiende
förberedde sig för anfallit, som det senaste halva årtusendet med korta mellanrum på
kriget
Finland anfallskrig, medan ungefär 100 år fört krig mot vårt folk, förstörande och mördande.
Nyberg
samt s96f: Trots neutralitetsdeklarationen stod Finlands armé vid gränAhlskog
och sen i anfallsgruppering. s97: (Rubrik) Ett land rustat för anfall.
Sandholm
har Lappalainen 1998 s268: Många kritiserade framträngandet bortom
kvar
”drivveds- den gamla gränsen, men krigsledningen trodde att området skulle
teorin” från äldre vara till nytta i fredsförhandlingarna. Anhängare av Storfinland
hoppades att området skulle anslutas till Finland.
upplagor.110

Fortsättningskriget
Sverige

Kalla kriget i läroböcker från 1992-2004
Kalla kriget stod mellan det Sveen & Aastad 1994 s197: USA och Sovjet repredemokratiska, kapitalistiska senterade motsatser i ekonomi och politik. USA hade
västblocket och det diktato- ett demokratiskt politiskt system och kapitalistisk
riskt styrda kommunistiska marknadsekonomi, Sovjet var en kommunistisk enöstblocket.111 Sveen och Aas- partidiktatur med statsdirigerad planekonomi. s200:
tad menar också att kriget Misstron kunde spåras till 1917. Det värsta tänkbara
handlade om att fylla upp för USA var en stat som bröt med kapitalism och
maktvakuumet efter Tyskland demokrati. Sovjet glömde inte att USA deltagit i försöken att slå ner revolutionen.
och Japan.112
Vilken var Tre läroböcker beto- Almgren, Almgren & Wikén 1993 s282: I väst fruktade man
nar den ömsesidiga att kommunismen skulle sprida sig också till Västeuropa. Sovgrundfruktan och misstron jet däremot menade att västmakterna inte förstod landets sämotsättsupermak- kerhetsbehov.
ningen i mellan
Kalla
terna.113 Tre andra Skrutkowska mfl 1999 s290: (Kapitelinledning) ”…USA och
kriget?
lyfter fram skillna- Sovjetunionen … representerade var sitt system: ett kapitalistiskt
Sverige
derna i samhälls- och ett kommunistiskt. Mellan dem rådde det kalla kriget – hotet
om krig”.
system.114
Vilken var
grundmotsättningen i
Kalla
kriget?
Norge

110 Hannula mfl 1999 s95, 97, Ahlskog & Sandholm 2003a s93f, Nyberg 2001 s132f,

Lappalainen 1998 s267f
111 Sveen & Aastad 1994 s199, Skjønsberg 1999 s11, Ertresvaag 1998 s213
112 Sveen & Aastad 1994 s200
113 Hildingsson & Hildingsson 2001 s319, 341, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s282, 284f,

Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s372f
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Kinnunen mfl 1995 s64: Efter Jalta var USA och Sovjet politiska,
militära och ekonomiska kraftcentrum, supermakter, som alla länder i någon form grupperade sig kring. Den ideologiska kampen
ökade spänningen.
Lappalainen mfl 1998 s296: Öst och västs tvist om vad demokrati
innebar bidrog till utbrottet av det kalla kriget. Det kalla kriget blev
alltså också en kamp mellan västerländsk demokrati och kommunistisk
diktatur.
Det var både av säkerhets- Skjønsberg 1999 s13f: Efter andra världskriget såg Stalin till
skäl och för att sprida att kommunisterna tog makten i Östeuropa. Ledarna i
kommunismen som Stalin andra partier förföljdes. Kommunisterna saknade inte stöd.
såg till att Östeuropas stater Före kriget rådde diktatur och enorma klasskillnader, i
fick Moskvatrogna regi- Polen fanns gods av Luxemburgs storlek. Många ville ha ett
mer.115 Två läroböcker mer rättfärdigt samhälle utan klasskillnader, men kommupåpekar att kommunisterna nisterna lyckades aldrig vinna några fria val.
hade ett visst folkligt stöd i Sveen & Aastad 1994 s197: Sovjet ville säkra områden
Östeuropa.116 Enligt Sveen som var avgörande för landets trygghet, samtidigt som
och Aastad stramade Stalin man utnyttjade området ekonomiskt och spred kommugreppet om Östeuropa nismen.
eftersom Sovjet inte kunde Sveen & Aastad 2001 s20: Det fattiga Sovjet hade inga
konkurrera med USA:s varor som kunde konkurrera med den amerikanska livsekonomiska
dragnings- stilen. Stalin fruktade USA:s dragningskraft på sin del av
Europa, och stramade därför greppet där så att kommu117
kraft.
nisterna tog all makt.
Efter andra världskriget stannade de Hildingsson & Hildingsson 2001 s341: Sovsovjetiska arméerna kvar i Öst- jetarméerna blev kvar i Östeuropa, och komeuropa, där kommunisterna tog munistpartierna tog makten med hjälp av
makten med stöd av Sovjet. Syftet Moskva. Aldrig mer skulle ett angrepp komma
var att skydda Sovjets västgräns.118 från väster, en mur av kommunistiska stater
framför Sovjet skyddade för ny attack.
Kinnunen skriver att Sovjet Kinnunen mfl 1995 s65: Sovjet ville hindra att Östhade defensiva motiv för att europa blev en stödjepunkt för anfall på Sovjet.
befästa sin makt i Östeuropa Samtidigt kunde man utbreda världsrevolutionen.
och att kommunisternas fick Röda armén stödde kommunisterna, som saknade
ett visst lokalt stöd. Övriga stöd sedan tidigare i Östeuropa. Det feodala jordläroböcker nämner ingenting bruket och den tyskägda industrin hjälpte kommunisternas krav på jordreformer och socialisering av
förmildrande.119
industrin.

Endast två läroGrundböcker
sammotsättningen i manfattar tydligt vad de anser
Kalla
att det kalla krikriget.
get egentligen
Finland
handlade om.
Sovjetiseringen
av
Östeuropa
Norge

Sovjetiseringen
av
Östeuropa
Sverige
Sovjetisering i
Östeuropa
Finland

114, Skrutkowska mfl 1999 s290, Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s267, Almgren, Höjelid &

Nilsson 2001 s365
115 Sveen & Aastad 1994 s200f, 205f, 273f, Ertresvaag 1998 s215-218, 221
116 Skjønsberg 1999 s13f, Sveen & Aastad 1994 s273
117 Sveen & Aastad 2001 s20
118 Almgren, Almgren & Wikén 1993 s282, 284, 294, Skrutkowska mfl 1999 s290ff,

Hildingsson & Hildingsson 2001 s341, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s369, Almgren,
Höjelid & Nilsson 2001 s365 (Inget om trupper i Östeuropa)
119 Kinnunen mfl 1995 s65f, 118, Heikkilä & Mauriala 2001 s60f, Ahlskog & Sandholm 2003a
s117, Lappalainen 1998 s285, 296f
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Marshall- USA ville framför allt
planen
avhjälpa nöden i Europa
Norge
för att undanröja grogrunden för kommunismen. Sovjet sade nej
och tvingade Östeuropa
och Finland att göra
detsamma.120 Attityden
till planen är positiv.

Sveen & Aastad 2001 s20: Marshallplanen skulle hindra
att fattiga och missnöjda människor blev kommunister.
USA ställde sådana villkor att planen skulle ha inneburit
en övergång till kapitalismen, därför sade Sovjet nej och
nekade Östeuropa och Finland att ta emot hjälpen. s47:
Rivaliteten mellan Sovjet och USA blev genom Marshallplanen en fördel för Västeuropa.
Skjønsberg 1999 s112: Marshallhjälpen var en viktig orsak
till att folk i Norge fick det bättre från slutet av 1940-talet
och framåt.
Marshall- Sovjets ledare tvingade Öst- Skrutkowska mfl 1999 s292f: Marshallhjälpen
europa att avstå från planen. syftade till att motverka ett hotande ekonomiskt
planen
Enligt de flesta läroböcker skulle och socialt kaos för att minska risken för ett komSverige
planen undanröja grogrunden munistiskt maktövertagande. Finland tvingades
för kommunismen. Almgren, liksom öststaterna avstå efter påtryckningar från
Höjelid och Nilsson menar att Sovjetunionen. Planen blev ekonomiskt en väldig
man ville öka USA:s popularitet framgång både för USA och mottagarländerna,
och inflytande i Europa, An- den höll igång handeln och skapade nya marknadersson och Åström säger att der. Men den väckte misstro i Sovjet, som såg den
USA behövde ett rikt Europa som ett led i en hotande kapitalistisk expansion.
som marknad.121
Marshall- Ahlskog och Sandholm Ahlskog & Sandholm 2003 s119: I USA fanns pengar och
samt Lappalainen med vilja att hjälpa. Man var också rädda för att en lång ekoplanen
flera menar att USA nomisk kris skulle skada USA:s industri och handel.
Finland
tänkte på sin egen eko- Heikkilä & Mauriala 2001 s60f: Man räknade med att
nomi. Övriga anser att minska kritiken mot demokratin i Europa genom sociala
man ville undanröja och ekonomiska åtgärder. Sovjet såg Marshallplanen närgrogrunden för kom- mast som en öppen krigsförklaring och ansåg det nödvändigt blanda sig ännu kraftfullare i Europas utveckling.
munismen.122
Cuba
USA:s negativa håll- Skjønsberg 1999 s218: Castro genomförde sociala reforNorge
ning fick Castro att mer, men många politiska motståndare fängslades. Enligt
närma sig Sovjet. Under många drev USA:s politik Castro i armarna på Sovjet.
Cubakrisen stod världen Sveen & Aastad 1994 s214: Kennedy hotade med krig om
på
randen
till inte Sovjet drog tillbaka missilerna. Människosläktet uppkärnvapenkrig, men till levde hur kärnfysisk ragnarök hotade. Nytt material visar
slut drog Sovjet tillbaka att världen var närmare krig än man trott. Den 28 oktober
raketerna. Sveen och kungjordes att Sovjet gett efter. s215: (Faktaruta) Kennedy
Aastad
menar
likt fick två brev från Sovjet. Han besvarade det första som
Skjønsberg att USA som krävde att USA inte skulle anfalla Cuba och ignorerade det
motprestation lovade att andra med krav på tillbakadragandet av missiler från
Turkiet.
inte anfalla Cuba.123

120 Skjønsberg 1999 s17, 112, Sveen & Aastad 1994 s203, Sveen & Aastad 2001 s20, Ertresvaag

1998 s219f
121 Almgren, Almgren & Wikén 1993 s283, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s375,

Skrutkowska mfl 1999 s292, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s365, Hildingsson &
Hildingsson 2001 s344, Andersson & Åström 2001 s73
122 Kinnunen mfl 1995 s66, Heikkilä & Mauriala 2001 s60f, Ahlskog & Sandholm 2003a
s119f, Lappalainen mfl 1998 s303, Hannula mfl 2004 sI/177ff
123 Ertresvaag 1998 s227, Sveen & Aastad 1994 s213ff, Skjønsberg 1999 s217ff, Sveen & Aastad
2001 s28
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Cuba
Sverige

Enligt två böcker orsa- Almgren, Almgren & Wikén 1993 s286: Cubakrisen var
kade USA:s brytning det Kalla krigets mest dramatiska händelse. Castro var
med Cuba att landet nationalist och radikal socialist, och ville värna landets
sökte stöd hos Sov- oberoende samt avskaffa de sociala orättvisorna. USA:
jet.124 Tre böcker me- reagerade häftigt och anklagade Castro för att ha infört
nar att USA lovade kommunism. Efter USA:s sockerembargo och ett missmotprestationer mot att lyckat invasionsförsök av Cubanska flyktingar passade
Sovjet tog bort sina Sovjet på att träda in som allierad. När USA fann tecken
raketer från Cuba. på kärnvapen på Cuba inledde man en blockad. Skulle
Skrutkowska med flera USA göra bruk av sitt hot att bomba Cuba med kärnmenar att Chrustjov vapen? Chrustjev beordrade fartygen med kärnvapen att
försökte sig på bytes- vända, och freden var räddad. Senare kom Kennedy och
handel, men tvingades Chrustjov överens om att Sovjet inte placerade kärnvapen
på Cuba mot att USA inte invaderade ön.
ge efter.125
Cuba
USA:s sanktioner fick Heikkilä & Mauriala 2001 s68: Castro samhälleliga
Finland
Cuba att närma sig Sov- utvecklingsprogram innebar att utländska bolag natiojet.126 Cubakrisen löstes naliserades. USA som stött diktatorn Batista höll sig
då Sovjet drog tillbaks fientligt till Cuba. Invasionen av grisbukten blev ett
robotarna mot att USA fiasko då cubanerna beslöt kämpa på Castros sida. De
lämnade Cuba ifred. Lap- ekonomiska sanktionerna gjorde att Castro närmade sig
palainen med flera är lite Sovjet. Sovjet visade sig svagare än USA i Cubakrisen.
USA-vänligare än övriga, Man lovade avlägsna missilerna mot att USA inte angrep
och nämner bland annat Cuba, vilket amerikanerna godkände.
inget om amerikanska Lappalainen mfl 1998 s349: Man nationaliserade de
löften i samband med amerikanska storföretagens egendom, vilket klippte av
banden till USA, varefter Castro hämtade stöd från SovCubakrisen.127
jetunionen.
Uppror i Vid tillfällen då de Ertresvaag 1998 s244: Efter stora demonstrationer som krävde
östeuropeiska
Östfrihet i Ungern blev Nagy premiärminister. När man sade att
länderna gick så Ungern ville dra sig ur Warszawapakten ingrep den sovjetiska
europa
långt i försöken att armén. Stridsvagnar röjde gatorna i Budapest. Nagy blev arNorge
reformera systemet resterad och skjuten. Tusentals ungrare flydde till väst.
att Sovjet ansåg Sveen & Aastad 2001 s32f: Tjeckoslovakiens kommunistparti
sin makt hotad, så ville föra in större efterfrågestyrning och konkurrens i näringslikrossades reform- vet, dessutom skulle man öppet få säga sin mening. Det blev
strävandena med kallat kommunism med mänskligt ansikte. Det blev för starkt för
Brezjnev, som menade att Tjeckoslovakien var på väg över i kavapenmakt.128
pitalismen och ut från Sovjets intressesfär. I augusti 1968 invaderade sovjetiska trupper, ledarna arresterades och Moskvatrogna
ledare insattes istället.

124 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s378, 439, Almgen, Almgren & Wikén 1993 s286
125 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s377f, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s286,

Hildingsson & Hildingsson 2001 s351, Skrutkowska mfl 1999 s295
126 Kinnunen mfl 1995 s73, Heikkilä & Mauriala 2001 s67f, Ahlskog & Sandholm 2003a s124,

Lappalainen mfl 1998 s349
127 Kinnunen mfl 1995 s73, Heikkilä & Mauriala 2001 s68, Ahlskog & Sandholm 2003a s124f,

Lappalainen mfl 1998 s314f
128 Sveen & Aastad 2001 s32f, Ertresvaag 1998 s244, Sveen & Aastad 1994 s210f, 216, 275,

Skjønsberg 1999 s76f
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Uppror i När Östeuropas
länder försökte sig
Östpå reformera det
europa
kommunistiska
Sverige
systemet alltför
mycket
ingrep
sovjetiska trupper.129

Almgren, Almgren & Wikén 1993 s288: Flera gånger visade
sovjetledarna att de ansåg sig ha rätt att bestämma över grannländerna. Man ingrep i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien
1968 när man oroade sig över den politiska utvecklingen, och
såg snabbt till att sovjetvänliga regeringar kom till makten. s294
I Ungern dödades omkring 20 000 och 200 000 flydde i utomlands. Liberaliseringen i Tjeckoslovakien 1968 gjorde att Brezjnev blev rädd att förlora kontrollen, och andra ledare i Östeuropa oroades. Landet ockuperades av trupper från hela Warszawapakten utom Rumänien.
Uppror i Strävanden efter re- Kinnunen mfl 1995 s118: Sovjet kände sig hotat och informer och större frihet tervenerade i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien 1968 när
Öst…
i Östeuropa krossades kommunistpartierna genomfört reformer för politisk och
Finland
ekonomisk frihet.
av Sovjet.130
Man vägrade hålla Skjønsberg 1999 s174ff: Fria val var utlovade, men USA och geneVietfria val i Sydvietnam ralerna i Sydvietnam vägrade arrangera dem av rädsla för kommunameftersom ledarna och nistisk seger. Upprorsrörelsen FNL med nära anknytning till Nordkriget
Norge USA fruktade en vietnam ville bekämpa generalerna och förena landet. USA stödde
kommunistisk seger. generalerna och blev alltmer indraget i kriget. När Nordvietnam,
131 Samtliga skildrar som fick stor hjälp av Kina och Sovjet, sände truppstyrkor till SydviUSA:s
grymma etnam bombade USA landet med mer bomber än vad som använts
krigföring, två böcker under andra världskriget. Växtgifter skadade skogen och orsakade
nämner också Nord- cancer och missbildningar. Det skedde grymheter från bägge sidor,
under Tet-offensiven dräpte FNL och Nordvietnam tusentals mänvietnams brott.132
niskor. USA å sin sida utslätade hela byar och dödade invånarna.
USA ville inte hålla val Skrutkowska mfl 1999 s336f: I söder bildades en antikommuVieti Sydvietnam av rädsla nistisk regering som vägrade gå med på fria val då man anade att
namför att kommunisterna kommunisterna skulle vinna. USA var av samma mening. Det
kriget
Sverige skulle ta makten. Man uteblivna valet och en alltmer korrumperad och diktatorisk restödde den korrupta gim ledde till att kommunister och andra oppositionella bildade
regimen i Sydvietnam FNL med stöd av Nordvietnam. Snart fanns över en halv miljon
mot gerillan och blev amerikanska soldater i Vietnam. Detta och massiva bombningar
allt mer militärt enga- till trots kom ingen avgörande seger. Man använde då kemisk
gerad. De enorma krigföring och napalm, en geléartad massa som fäster vid offrets
bombningarna
och hud och bränner bort köttet. Metoderna gjorde att kritiken växte
civilbefolkningens
och USA drog sig ur sitt mest förlustbringande krig någonsin.
lidande gjorde att Två miljoner människor hade mist livet. Många tvingades fly
världsopinionen vän- undan den hårda kommunistiska diktaturen, men idag finns på
nytt privat företagsamhet.
des emot USA.133

129 Hildingsson & Hildingsson 2001 s349f, 352, Skrutkowska mfl 1999 s313, Bergström,

Löwgren & Almgren 2002 s383, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s288, 294, Almgren, Höjelid
& Nilsson 2001 s366
130 Kinnunen mfl 1995 s118, 120f, Heikkilä & Mauriala 2001 s66f, 100ff, Ahlskog &
Sandholm 2003a s124, 299f, Lappalainen 1998 s 298f, 362f
131 Sveen & Aastad1994 s325, Skjønsberg 1999 s174
132 Sveen & Aastad 1994 s324-327, Skjønsbeg 1999 s174-177, Sveen & Aastad 2001 s31f,
Ertresvaag 1998 s230f (De två förstnämnda nämner nordvietnamesiska förbrytelser)
133 Skrutkowska mfl 1999 s336f, Hildingsson & Hildingsson 2001 s352f, Bergström, Löwgren
& Almgren 2002 s418, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s312f, Andersson 2002 s44 (Enbart
om medias påverkan på opinionen, utgående från bild på napalmbombad flicka)
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Vietnamkriget
Finland

Vietnamkriget blev bland
annat genom protesterna
en stor prestigeförlust för
USA. I synnerhet Heikkilä och Mauriala är mycket kritiska till kriget.134

Heikkilä & Mauriala 2001 s79f: Det släpptes dubbelt så
många bomber i Indokina som under hela andra världskriget. Även växtgifter användes mer än någonsin. Med
tiden började krigets karaktär framstå allt tydligare för
omvärlden. Kriget började jämföras med nazisternas grymheter. Massmordet på 500 civila i My Lai var en chock för
många amerikaner.
Afgha- Sovjet gick in i Afghanistan Ertresvaag 1998 s247: Sovjet intervenerade i Afghanistan för
för att stötta den sovjet- att den marxistiska regeringen inte skulle bryta samman. Sunistan
Norge vänliga regeringen, men permakten kom ut på ett gungfly, det var omöjligt att få ett
fastnade i ett långt för- övertag. Gerillan hade gott om vapen och hög stridsmoral.
ödande gerillakrig. Civil- Sovjet förlorade prestige på grund av en allt mer kritisk världsbefolkningen utsattes för opinion, inte minst på grund av de stora flykting-problemen.
Den pressade ekonomin blev ännu mer urtappad.
stora lidanden.135
Afghani- Kriget i Afghanistan Hildingsson & Hildingsson 2001 s354: En aggressiv komblev en stor motgång munistisk regering ville göra Afghanistan till ett socialistiskt
stan
för Sovjetunionen, det samhälle av Sovjets typ, vilket orsakade ett gerillakrig. Snart
Sverige
visade sig att man blev Afghanistan ”Sovjets Vietnam”, man lärde sig liksom
aldrig kunde besegra USA att det är nästan omöjligt att besegra en krigsvillig befolkning som slåss för sitt hemland. Sovjets anseende förgerillan.136
stördes då miljoner människor såg att man var lika imperialistiska som USA.
Afghani- Sovjets krig i Afgha- Heikkilä & Mauriala 2001 s75: Nationella befrielserörelser
nistan jämförs med uppfattade Sovjet som en naturlig allierad mot det
stan
USA:s krig i Vietnam. ”imperialistiska” lägret. Sovjet kunde utnyttja den traumaFinland
Inget sägs emellertid om tiska situation som kriget i Vietnam skapat. Först i och
befolkningens
lidan- med ockupationen av Afghanistan började Sovjets popularitet klart minska i U-länderna.
den.137
Kärnvapenlagren blev stora Skjønsberg 1999 s23: (Faktaruta) Historikerna är
Kärnvapen och nog att ödelägga jorden. Ter- osäkra på varför det aldrig blev krig. Endel talar om
kapprust- rorbalansen innebar att ingen tur, andra om terrorbalans, kunskapen om att
skulle våga börja krig av rädsla mänskligheten kunde gå under i ett krig ledde till
ning
Norge
att själv bli utplånad.138 När försiktighet.
Gorbatjov kom till makten Sveen & Aastad 2001 s37: För att visa väst att han
började seriösa förhandlingar menade allvar inledde Gorbatjov förhandlingar om
avspänning och nedrustning med Reagan och drog
om nedrustning.139
ut styrkorna ur Afghanistan.

134 Kinnunen mfl 1995 s74, Heikkilä & Mauriala 2001 s78-81, Ahlskog & Sandholm 2003a

s125f
135 Ertresvaag 1998 s247, Sveen & Aastad 1994 s217f, Sveen & Aastad 2001 s34
136 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s378f, Almgren, Almgren & Wikén 1993 s288,

Skrutkowska mfl 1999 s296, Hildingsson & Hildingsson 2001 s354
137 Kinnunen mfl 1995 s75, Heikkilä & Mauriala 2001 s75, Ahlskog & Sandholm 2003a s126,

Lappalainen 1998 s376 (Ingen jämförelse med Vietnamkriget)
138 Skjønsberg 1999 s19, 23, Sveen & Aastad 2001 s9, 17, Ertresvaag 1998 s232, Sveen &

Aastad 1994 s15f
139 Skjønsberg 1999 s24, Sveen & Aastad 2001 s37, 39, Sveen & Aastad 1994 s238
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Upprustningen gick så långt att su- Hildingsson & Hildingsson 2001 s343:
permakterna kunde förinta världen Terrorbalansen innebar att ingen kunde
med kärnvapen. Då hade man nått en förinta den andre utan att själv bli förintad.
terrorbalans, som innebar att ingen USA och Sovjet var supermakter som kunde
vågade börja krig.140 Hela tiden har visa styrka över hela världen – och förinta
försök till nedrustning och vapen- den. s356: Tidigare hade nedrustningsförbegränsning gjorts. De senaste år- handlingar tagit lång tid, men Gorbatjov
tiondena har en betydande nedrust- gjorde stora nedskärningar av krigsmakten
då den kostade för mycket.
ning också skett.141
Supermakterna drogs in Heikkilä & Mauriala 2001 s100: Nato var starkare än WarsKärni en omfattande rust- zawapakten, varför västmakterna inte ville begränsa kappvapen
ningsspiral. Kinnunen rustningen. s101: Militären i USA överskattade av budgetoch
samt Heikkilä och Mau- skäl medvetet Sovjets styrka.
kappriala menar emellertid att Kinnunen mfl 1995 s126: Eisenhower varnade för att det milirustUSA tålde rustnings- tärindustriella komplexet fått för stort inflytande, militärutgifning
Finland kostnaderna bättre än terna hotade både näringslivet och hela samhället. Han talade för
Sovjet och att militära döva öron. s129: För bägge blev rustningen orimligt dyr, speciintressen i USA främja- ellt Sovjets ekonomi ansträngdes. Stjärnornas krig blev så dyrt att
Sovjet tvingades sluta följa USA. Också kongressen skar ner
de kapprustningen.142
anslagen. s130: Grunden för nedrustningen var den ekonomiska
krisen i Sovjet.
Rymd- Sputnik chockade amerikanerna, Skjønsberg 1999 s26: Sovjet låg länge före USA i
som satsade mycket på att ta igen rymdfart. Men övertaget kunde inte vara, för när
kapplöpförsprånget.143 Sovjets övertag var det kom till kritan var USA mer tekniskt
ningen emellertid en illusion.144
avancerat.
Norge
Rymd- Rymdkapp- Skrutkowska mfl 1999 s294: Sputnik oroade USA och gav upphov till
löpningen
kappökad robot- och rymdforskning, och 1969 sattes den 1:a människan på
var i början månen.
löpningen framgångs- Almgren, Almgren & Wikén 1993: Sovjet vann första etappen av rymdSverige rik för Sov- kapplöpningen.
Hildingsson & Hildingsson 2001 s350: Sputnik gav många troende
jet.145
kommunister bevis på sovjetsystemets överlägsenhet.

Kärnvapen och
kapprustning
Sverige

140 Skrutkowska mfl 1999 s294 (Inget om terrorbalans), Isaksson, Fowelin & Östlund 1997

s267, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s369, 379f, 382, Almgren, Almgren & Wikén 1993
s284, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s390f, Hildingsson & Hildingsson 2001 s319
141 Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s267 s267, Skrutkowska mfl 1999 s294, 296, Almgren,
Höjelid & Nilsson 2001 s293, 366, 391f, Hildingsson & Hildingsson 2001 s356, Bergström,
Löwgren & Almgren 2002 s381, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s447
142 Kinnunen mfl 1995 s126-130, Heikkilä & Mauriala 2001 s63, 100f, 103f, 110, Ahlskog &
Sandholm 2003a s122, 126f, Lappalainen 1998 s289, 377
143 Sveen & Aastad 2001 s26f, Ertresvaag 1998 s231f, Sveen & Aastad 1994 s213f
144 Sveen & Aastad 2001 s27, Skjønsberg 1999 s26
145 Skrutkowska mfl 1999 s294, 299, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s380, Almgren,
Almgren & Wikén 1993, Hildingsson & Hildingsson 2001 s350
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Rymdkapplöpningen
Finland

Rymdkapplöpningen var
en del av Kalla krigets
tävlan mellan supermakterna.146
Sovjets
tidiga framgångar blev en
chock som fick USA att
satsa stort på att komma
ikapp.147

Ahlskog & Sandholm 2003a s132: Sovjet chockade USA
med sina framsteg i rymden. Kennedy lovade man skulle
hinna till månen innan 1970, och man höll tidtabellen.
Också Finland fick del av forskningsmaterialet.
Heikkilä & Mauriala 2001 s67: Sovjet utvecklade robotar för
att minska USA:s kärnvapenövertag. 1957 kom Sputnik.
Kennedy propagerade för att Sovjet hade fler robotar än
USA. USA:s försprång tiodubblades, Sovjet hade endast
några robotar.
Norden Norge ville hålla sig väl med Skjønsberg 1999 s137: Aldrig mer 9 april! Norge satte
bägge supermakterna, men först sin tillit till FN, både Sovjet och USA stod högt i
och
Sovjets press på Östeuropa kurs, men man valde väst då det kalla kriget tillspetsades.
Kalla
fick Norge att välja sida. De starka banden västerut stärktes ytterligare genom
kriget
Norge Idén om ett nordiskt för- Marshallhjälpen. Händelserna i Östeuropa och Sovjets
svarsförbund strandade på erbjudande om ett ”vänskapsavtal” med Finland inveratt Sveriges önskade obero- kade. Förhandlingarna om ett nordiskt försvarsförbund
ende och Norges västan- strandade särskilt på oenighet mellan Norge och Sverige,
knytning. Finland fick ett som ville ha ett fristående förbund. Många i AP ville ha
vänskapsavtal
med ett nordiskt försvarsförbund, men majoriteten valde
NATO.
Sovjetunionen.148
be- Skrutkowska mfl 1999 s332: Sveriges utrikespolitik styrdes länge av
Norden Sverige
hövde ett starkt kravet på neutralitet, vilket krävde ett starkt försvar. Politiker och milioch
försvar under tärledning var överens om att hotet främst kom från Sovjet. Efter Sovjets
Kalla
Kalla kriget för fall skall Sveriges försvar hårdbantas. s333: Efter andra världskriget förkriget
Sverige att hävda sin bjöd den Sovjetdominerade kontrollkommissionen i Finland allt som
neutralitet.
kunde tolkas som fientligt mot. Finland betraktades som en del av den
Finlands obe- sovjetiska intressesfären och framstod inte som fullt neutralt. President
roende begrän- Kekkonens relationer till sovjetledarna var en garanti för vänskapliga
sades av Sovjets förhållanden. Koivisto hade en annan roll och gav genom sin raka perstora inflytande sonlighet politiken en etisk dimension. (Faktaruta om Kekkonen): Man
över landet.149 har visat att han utnyttjade relationerna till sovjetledarna för att hålla
oppositionen på mattan.
Samhällskunskaps- Isaksson & Östlund 1997 s337: Den officiella linjen är att vi inte ska gå
med i NATO, men samtidigt skall vi samarbeta med NATO på alla
läroböckerna
betonar
att upptänkliga sätt. Moderaterna och Folkpartiet ser inget hinder för medSveriges neu- lemskap på längre sikt, men övriga partier bromsar. Alla inser idag att
tralitet
blivit neutraliteten under andra världskriget var tvivelaktig. Beroendet av
ifrågasatt efter NATO under det kalla kriget var också starkt, man planerade operatiodet kalla krig- ner tillsammans och förlängde landningsbanor för att NATO-flyg skulle
kunna landa i Sverige. s338: Analys: Finns det några sakskäl för att
ets slut.150
Sverige skulle fortsätta att hävda neutralitet i händelse av krig? Är vi alliansfria idag? Varför har Sveriges neutralitet under andra världskriget
ifrågasatts?

146 Kinnunen mfl 1995 s77, Ahlskog & Sandholm 2003a s132, Lappalainen mfl 1998 s313,
147 Heikkilä & Mauriala 2001 s67, Hannula mfl 2004 sII/164
148 Skjønsberg 1999 s137f, 146, 150f, Sveen & Aastad 2001 s98, Sveen & Aastad 1994 s222f

(Inget om att man först ville hålla sig väl med bägge)
149Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s455, Skrutkowska mfl 1999 s332f, Wergel,

Hildingsson & Hildingsson 2003 s340f (Inget om starkt försvar)
150 Isaksson, Fowelin & Östlund 1997 s280f, Isaksson & Östlund 1997 s337, Almgren, Höjelid

& Nilsson 2001 s397f,Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s514
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Norden
och
Kalla
kriget
Finland

Hannula med flera ser
finlandiseringen som
ett faktum, inte bara
som en utländsk missuppfattning.
Boken
kritiserar de tidigare
politiska förhållandena
i Finland, i synnerhet
1970-talets överdrifter.
De lyfter tydligare än
andra läroböcker fram
de
inre
missförhållanden som Finlands beroende av
Sovjet skapade, även
om alla konstaterar att
ett sådant beroende
funnits.151

Ahlskog & Sandholm 2003 s159: Vid Tysklands återförening
konstaterade Koivisto att Parisfredens begränsningar och VSBpakten inte längre var giltiga. ”Först senhösten 1990 har Finland således fått den utrikespolitiska och försvarspolitiska
myndighet som man förbinder med begreppet en självständig
stat”.
Hannula mfl 1999 s125ff: Termen ”finlandisering” började
användas över hela världen på 1960-talet. Vid regeringsbildningar brukade man granska partiers och personers förtroende
hos Sovjetunionen. Det gjorde att partierna tävlade om Moskvas
gunst, så att kritiken minskade. Den nya vänstern bland
studenterna band sig ovanligt starkt till den sovjetiska realsocialismen. Också officiellt lärde sig Finland lita på Sovjets historieuppfattning. Finlandiseringen tog slut först när Sovjet splittrades. s159: Ungdomsradikalismen var delad i en strikt stalinistisk linje och en mer måttlig linje hos de som stigit i regeringspartiernas ”herrehiss”. Kekkonen stärkte sin position som de
ungas fadersgestalt. Unga vetenskapsmän skickade sina alster till
Ekudden (Kekkonens residens) för att granskas.
Förklaringarna till hur och var- Ertresvaag 1998 s233: Avslutningen på det kalla
Komför Östblocket brakade samman kriget är olösligt knuten till Gorbatjovs reformrömunismens är sammansatta av fyra huvud- relse. Hotet om ekonomiskt sammanbrott ledde till
fall och moment: Ekonomi, man hade en rad liberala och demokratiska reformer, vilket i
inte längre råd att fortsätta som sin tur ledde till att Östeuropa släpptes loss och
Kalla
krigets förut.152 Ledarskap; Gorbatjovs Sovjetunionen upplöstes. Det kommunistiska systeslut
reformer släppte lös oanade met gick under med Sovjet, och därmed fanns ingen
Norge krafter.153
Nationalitetspro- ideologisk eller strategisk grund för det kalla kriget.
blem; nationalismen i delrepu- Utan tvekan vann den kapitalistiska och demokrablikerna bröt sönder Sovjetuni- tiska världen det kalla kriget. s248: Folket började på
onen.154 Folkmassornas fri- eget initiativ riva den förhatliga Berlinmuren.
hetslängtan;
massorna
tog Sveen & Aastad 2001 s39: Nationaliteterna i Sovjet
händelseutvecklingen i sina egna kände sig inte som sovjeter utan som ryssar, ukrainare,
händer och lämnade inga litauer osv. Många ogillade att ryssarna dominerade
unionen. Baltikum gick i spetsen för frigörelsen.
alternativ åt politikerna.155

151 Ahlskog & Sandholm 2003a s153-164, Hannula mfl 1999 s125ff, 159, Nyberg 2001 s147,

155, 170-180, 183, Lappalainen 1998 s320f, 388f
152 Ertresvaag 1998 s233, 248, 254f, Sveen & Aastad 1994 s219, 256, 276
153 Ertresvaag 1998 s233, Sveen & Aastad 2001 s38, Sveen & Aastad 1994 s219, 258, 276

Skjønsberg1999s78f
154 Sveen & Aastad 2001 s39f, Sveen & Aastad 1994 s258, Ertresvaag 1998 s255
155 Ertresvaag 1998 s248, Sveen & Aastad 2001 s38f, Sveen & Aastad 1994 s277f
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Kalla
krigets
slut och
kommunismens
fall
Sverige

Förklaringarna
till varför Sovjet
kollapsade kan
delas in i samma
huvudgrupper
som användes
för de norska
läroböckerna:
Ekonomi.156
Ledarskap.
Även åsikten att
Reagan lyckades
vinna
Kalla
kriget
förekommer i en
bok. 157 Nationalism.158 Massornas frihetslängtan.159

Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s402: När planhushållningens
misslyckande framstod allt tydligare restes högljudda förändringskrav. När Gorbatjov sade att varje land hade rätt att lösa sina
egna problem på sitt eget sätt, var det bara en tidsfråga innan kommunistregimerna skulle falla.
Hildingsson & Hildingsson 2001 s354: Inga stridsvagnar ingrep för
att slå ner Solidaritet, östblocket hade inte råd med ekonomiska
sanktioner från väst. s355: Valet av Gorbatjov skulle förändra världen.
Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s129: Socialismen i Sovjet misslyckades och 1991 upphörde landet att existera. s367: Gorbatjov insåg nog
inte följderna av sin politik, reformerna stärkte inte landet utan blev
inledningen till Sovjets sönderfall. Många forskare menar att de ekonomiska problemen var den främsta orsaken.
Sellergren & Östman 1997b s124: Ekonomin var i botten och demokratiska idéer skapade hopp om frihet hos folken.
Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s398: Reagan lyckades knäcka
Sovjet, USA hade vunnit det kalla kriget.
Berg & Nilsson 1999 s84: Förklaringen till splittringen var delvis att
Sovjet var så enormt och att människor levde på så olika sätt i olika
delar av landet, man kände sig inte som ett folk.
Hildingsson & Hildingsson 2001 s357: När Ungern öppnade gränsen mot Österrike röstade 100 000-tals östtyskar med fötterna.
De finländska läro- Heikkilä & Mauriala 2001 s106f: Reagans aktiva utrikes- och
Komböckernas förklaringar upprustningspolitik för att återställa Amerikas ledande ställning
munismens till östblockets sönder- försköt bestående maktbalansen till Sovjets nackdel. Med
fall går att indela i Gorbatjov började avspänningen, han anklagade USA för att
samsamma kategorier som försöka få Sovjets ekonomi att kollapsa genom en ny rustningsmanför Norges och Sveriges spiral. 1989 tog Sovjet offentligt avstånd från Brezjnevdoktrinen
brott
Finland del:
Ekonomi.160 och menade istället att all inblandning i andra staters inre
Ledarskap.161 Natio- angelägenheter var förkastlig. Den nya utrikespolitiken var en
nalism, Heikkilä och nödvändig följd av ekonomisk försvagning, man hade inte råd
Mauriala bollar med upprätthålla allianssystemet. s108: Snabbt föll kommunistrebegreppen ”äkta” och gimerna, den ena efter den andra. s120f: Det konstgjorda sov”konstgjorda” natio- jetmedborgarskapet hade inte lyckats förstöra de äkta nationaliteter
naliteter.162 Massor- som utvecklats under historiens lopp. Sovjets sönderfall kan
uppfattas som en försenad upplösning av det ryska kolonialväldet.
nas frihetslängtan.163
Kinnunen mfl 1995 s76: Folkmassorna som höll på att störta
kommunistväldet började med egna händer riva Berlinmuren,
det kalla krigets minnesmärke.

156Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s400, 402, Sellergren & Östman 1997b s124,

Almgren, Höjelid & Nilsson 2001 s129, 367, Hildingsson & Hildingsson s354
157 Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s296, 398, 402, Almgren, Höjelid & Nilsson 2001

s367, Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s447, Hildingsson & Hildingsson 2001 s355,
Skrutkowska mfl s296, 314
158Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s405, Berg & Nilsson 1999 s84, Andersson & Åström
2001 s35
159Hildingsson & Hildingsson 2001 s357, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s399, 401,
Sellergren & Östman 1997b s124
160 Heikkilä & Mauriala 2001 s104-107, Kinnunen mfl 1995 s83, 121, 132f, Lappalainen mfl
1998 s377
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USA dominerar världen, 1992-2004
Latinamerika
Norge

USA har länge betraktat
Latinamerika som sin
egen bakgård, och man
har stött diktatorer så
länge de verkat för amerikanska intressen.164

Sveen & Aastad 1994 s59: Mexico, Mellanamerika och Karibien var ”Onkel Sams bakgård”. Monroedoktrinen var i
själva verket bara till för att säkra USA:s egna ekonomiska
och strategiska intressen. s329: 1946-1990 utbildade USA
100 000 latinamerikanska officerare i att hantera strejker,
jordockupation, gerilla och internationell kommunism.
Skolan i Panama kallades diktatorskolan, eftersom så många
blivande diktatorer gick där.
USA ville inte se Almgren, Almgren & Wikén 1993 s292: USA har betraktat LatinLatinandra blanda sig i amerika som sitt intresseområde där ingen annan stormakt får
ameLatinamerikas
lägga sig i. USA-ägda bolag skaffar sig stor makt genom att stöda
rika
konservativa diktaturer.
Sverige angelägenheter.
Själv har man gjort Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s504: Gäller kriget mot
många ingripan- terrorismen även länder som stött terrorgrupper eller terrorregimer?
den och har stort USA står i så fall högt på listan över länder som bidragit ekonomiskt
och militärt till terrorregimer i Latinamerika, Afrika och Asien.
inflytande.165
USA har länge betraktat Kinnunen mfl 1995 s166: Latinamerika var från mellanLatinLatinamerika som sin krigstiden USA:s egen bakgård, där andra stormakter inte
ameegen bakgård, och man hade något att göra. USA var utan undantag emot vänsrika
Finland har stött diktatorer så terns revoltrörelser, med stöd av godsägare, officerare och
länge de verkat för ame- den politiska högern, även om dessa ibland utfört grova
människorättsbrott”.
rikanska intressen.166
Ensam Efter Kalla kriget dominerar Skjønsberg 1999 s50: Idag är USA utan konkurrens
USA, den enda kvarvarande världens mäktigaste land, ingen kan mäta sig med USA i
dominant
militär styrka.
supermakten, världen.167
Norge
Thorstensson, Thorstensson & Jonasson 2002 s346: Terrorattackerna i septemEnsam USA
har en ber 2001 ökade känslan av sammanhållning i världens näst största demokrati.
domiledande Wergel, Hildingsson & Hildingsson 2003 s443: Sedan Sovjets fall finns
nant
i ingen motvikt mot USA, och man kan göra vad man vill. Andra kan inte
Sverige roll
världen. göra något om USA vägrar följa ett internationellt miljöavtal eller attackerar
168
ett land

161 Heikkilä & Mauriala 2001 s99, 106f, Ahlskog & Sandholm 2003a s113, Kinnunen mfl1995

s83, Lappalainen mfl 1998 s377
162 Heikkiä & Mauriala 2001 s120f, Kinnunen mfl 1995 s116, Lappalainen mfl 1998 s379f
163 Ahlskog & Sandholm 2003a s112f, Kinnunen mfl 1995 s76, 121, Heikkilä & Mauriala 2001

s99, Lappalainen mfl 1998 s378, 381
164 Sveen & Aastad 1997 s137f, Sveen & Aastad 2001 s87f, Sveen & Aastad 1994 s59, 328-332,

Skjønsberg 1999 s24, 213ff
165 Skrutkowska mfl 1999 s244f, Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s292, Wergel, Hildingsson &

Hildingsson 2003 s504, Bergström, Löwgren & Almgren 2002 s441 (Inget om försök att hålla
andra stormakter borta)
166 Kinnunen mfl 1995 s166-169, Ahlskog & Sandholm 2003a s133
167 Sveen & Aastad 2001 s149, Skjønsberg 1999 s50, Sveen & Aastad 1994 s273, 332
168 Olsson & Åsgård 2000 s79, Isaksson, Östlund & Fowelin 1997 s258, Wergel, Hildingsson &
Hildingsson 2003 s438, 443, Berg & Nilsson 2000 s77
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Krogerus och Winquist menar Heikkilä och Mauriala 2001 s113: USA är otvivelakatt det inte längre finns någon tigt fortfarande världens starkaste ekonomiska och
självskriven konkurrent till militära makt, men har inte egentligen någon hegeUSA, men flera andra läro- moni i det internationella systemet.
böcker menar att det långt Kinnunen mfl 1995 s178: USA:s roll i världspolitiken
ifrån är säkert att USA kom- är osäker. Den ekonomiska maktpositionen var inte
mer att kunna dominera densamma på 1980-talet som efter kriget. Endel tvivlade på möjligheten att fortsätta som världspolis.
världen.169
I
gymnasieläro- Sveen & Aastad 1994 s347: Huvudsyftet med Gulfkriget var att
Gulfboken från 1994 säkra västliga oljeintressen. Hade Kuwait odlat broccoli istället
kriget
Norge nämner Sveen och för att utvinna olja hade ingen lyft ett finger, sade MellanösternAastad oljan som en experterna.
viktig bakgrunds- Sveen & Aastad 2001 s87f: Både Sovjet och västländer sålde vapen
faktor för kriget, och teknologi till Saddam, som utnyttjade tekniken till att utveckla
men i högstadie- förbjudna kemiska vapen. För att skaffa pengar invaderade han det
boken från 2001 är lilla oljerika och västvänliga Kuwait. FN fördömde invasionen,
kopplingen inte lika USA och Sovjet var för första gången eniga. 1991 gick en stor
multinationell styrka till angrepp under USA:s ledning.
tydlig.
Gulfkriget möjliggjordes av Almgren, Almgren & Wikén 1993 s342: Irak invaderade
Gulfett unikt samarbete mellan Kuwait på grund av sina ekonomiska problem efter kriget
kriget
Sverige supermakterna.170
mot Iran. FN fördömde invasionen, aggression får inte
löna sig. USA och Sovjetunionen samarbetade i säkerhetsrådet. 2/3 av soldaterna var amerikanska.
FN:s anseende försvagades Heikkilä & Mauriala 2001 s118: USA lyckades liksom i
Gulfav att USA utnyttjade FN- Korea få FN-mandat för att driva sina egna och sina
kriget
Finland mandatet för att driva sina allierades intressen. FN förlorade en del av sitt anseende
som opartisk medlare och fredsbyggare.
egna syften.171
Flera läroböcker betonar den Lehtonen mfl 2004 s213: Rysslands osäkra inre utSituationen i säkerhetspolitiska betydelsen av veckling har också reflekterats mot Finland. Finland
de oordnade förhållandena i har oroat noterat, att det före detta Sovjetunionens
RyssRyssland, och noterar att det nu väldiga arsenal flyttats från Mellaneuropa till Finland
Finland finns mer militär i Finlands lands närhet i Karelen och Murmansk.
närområde än tidigare.172

Ensam
dominant?
Finland

169 Kinnunen mfl 1995 s178, Heikkilä & Mauriala 2001 s112, Ahlskog & Sandholm 2003a

s134
170 Almgrén, Almgrén & Wikén 1993 s342, Hildingsson & Hildingsson 2001 s365, Bergström,

Löwgren & Almgren 2002 s434
171 Heikkilä & Mauriala 2001 s118, Kinnunen mfl 1995 s175
172 Heikkilä & Mauriala 2001 s113, Lehtonen mfl 2004 s212f, Hannula 2002 s166f
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11 Sammanfattande slutsatser

I delkapitel 11.1 till 11.6 ges en kronologisk sammanfattning av synen på Sovjetunionen och USA i svenska, norska och finländska läroböcker från 1930 till
2004, samtidigt som förändringar och olikheter mellan länderna och kopplas
till de tre småstaternas utrikespolitiska situation. I delkapitel 11.7 redogörs för
mer övergripande slutsatser och för trender som sträcker sig över längre tidsperioder. I delkapitel 11.8 sammanfattas slutligen svaren på avhandlingens huvudfrågor. Figurerna på sidan 327 sammanfattar schematiskt hur den relativa
tendensen i läroböckernas skildring av Sovjetunionen/Ryssland och USA utvecklats från 1930-talet fram till idag.

11.1 Bilden av USA och Sovjet före Kalla kriget
De svenska, norska och finländska läroboksutbuden hade alla sina särdrag under
1930-talet. I Norge fanns ett flertal författare med klara vänstersympatier, vilket
inte alls förekom i Finland och Sverige. De norska läroböckerna var även
progressiva på så sätt att de i regel tog avstånd ifrån rasläran, trots att denna placerade norrmännens ”nordiska” ras i finrummet. Några norska läroböcker experimenterade även med pedagogiska nymodigheter i framställningsformen. Deras
inställning till det socialistiska samhällsexperimentet i Sovjetunionen hade även
en relativt positiv tendens.
Svenska och finlandssvenska geografiläroböcker utmärkte sig genom att de
lade stor vikt vid rasläran, som tillskrev den egna nordiska underrasen mer positiva egenskaper än ryssarnas ”ostbaltiska”. I finska läroböcker behandlades
rasläran mer skeptiskt. Finnarna placerades vid denna tid i allmänhet tillsammans med ryssarna i den ostbaltiska rasen, vilket gjorde att rasläran inte kunde
tillfredsställa den unga nationens önskan att markera distans till den östra grannen. Istället lyfte de finskspråkiga läroböckerna fram språket och visade stort
intresse för sina finsk-ugriska frändefolk i Ryssland, i synnerhet i Karelen, i Ingermanland och på Kolahalvön. Ibland antyddes att dessa områden rymdes innanför gränser som skulle vara mer ”naturliga” än den nuvarande ”uthuggna
linjen i skogen”.
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De finländska historieläroböckerna skilde sig från de svenska och norska genom att det egna landets historia ägnades mindre utrymme. Det var en vanlig
uppfattning att Finland saknade en politisk historia, vilket även bidrog till att
kulturhistorien hade en relativt stark ställning i landets läroböcker. Tyngdpunkten i undervisningen låg på äldre internationell historia.
Under 1930-talet bedrev de nordiska länderna en ömsesidig läroboksgranskning i Föreningen Nordens regi. Man ville få bort felaktigheter och säkerställa att tvistefrågor mellan länderna behandlades objektivt. Den svenska
granskningsnämnden hade en betydligt mer negativ attityd till Ryssland och
den ryska historien än vad dess finländska motsvarighet var beredd att acceptera. Den nordiska orienteringen i finländsk politik under 1930-talet har setts
som ett försök att tvätta bort den stämpel som tysk satellit som Finland framförallt i ryska ögon fått. Om en målsättning med det nordiska arbetet var att
förbättra östrelationerna, så är det inte underligt att personerna i den finländska
nämnden hade svårt att ställa sig bakom sina svenska kollegers beskrivning av
den gemensamma historien som en ”…kamp med den barbariska eller halvt
kultiverade folkvärld, som ännu hotar bakom Ladoga”.1
Under 1930-talet hindrade Skolstyrelsen i Finland en lärobok att komma ut
på marknaden eftersom den ansågs krigsförhärligande. I Sverige drog 1935 års
lärobokskommitté in Lundborgs geografilärobok för folkskolan bland annat
eftersom den uttalade sig nedsättande om andra folks bildningsnivå. Samtliga
läroböcker från perioden, svenska, norska och finländska, hade emellertid en låg
uppfattning om det ryska folkets bildningsnivå utan att de för den skull blev
indragna. Men Lundborg framförde liknande synpunkter även om västeuropeiska folk som belgarna, vilket måhända ansågs vara allvarligare.
Synen på USA var under 1930-talet likartad i de tre länderna. Den vita befolkningen, ”yankees”, tillskrevs en rad goda egenskaper, och landets ekonomi
beskrevs som världsledande. Skillnaderna mellan ländernas läroböcker låg i
skildringen av den svarta befolkningen. I svenska och finlandssvenska läroböcker skildrades de svarta som en lägre ras. I Norge kritiserades i regel rasdiskrimineringen medan finska läroböcker sällan tog ställning i frågan.
Under kriget blev huvudsyftet för undervisningen i finländska skolor att
stärka försvarsviljan. En långsiktigt bestående effekt av kriget blev att den nationella och den politiska historiens andel av historieundervisningen ökade, så att
den i detta avseende närmade sig förhållandet i Sverige. De läroböcker som kom
ut under Fortsättningskriget var starkt påverkade av krigspropaganda, vilket
gjorde att de förändringar som inträffade efter kriget blev desto större.

1 Carlgren december 1933 s190

315

11.2 Omvärderingen av Sovjetunionen efter 1945
Efter det andra världskrigets slut inträffade stora förändringar i de svenska och
finländska läroböckernas bild av Sovjetunionen, som nu skildrades betydligt mer
positivt än tidigare. I Norge skedde ingen motsvarande förändring. Det gjordes
större ingrepp i det finska läroboksbeståndet än i det finlandssvenska. Den
främsta orsaken till detta var de finskspråkiga geografiläroböckernas större intresse
för de finsk- och karelsktalande områdena öster om den gamla gränsen. Dessa
områden brukade behandlas i samband med Finlands geografi, och det brukade
också på andra sätt antydas vilket land områdena egentligen borde tillhöra.
Bakgrunden till förändringarna i de finländska läroböckerna är enkel att
finna. Landet hade 1944 förlorat Fortsättningskriget mot Sovjetunionen, och
man tvingades under den sovjetiska kontrollkommissionens ledning till en total
omorientering av den tidigare förda utrikespolitiken. Medlet med vilka förändringarna genomfördes är också uppenbart, den granskningskommitté som våren
och sommaren 1945 beslöt vilka böcker som skulle få finnas kvar och vad som
måste ändras i dem. Utrikesministeriet uppmanade även uttryckligen Skolstyrelsen att göra lärarna strängt uppmärksamma på att skolverksamheten inte fick
strida mot regeringens utrikespolitiska linje. I fallet Finland efter andra
världskriget är det alltså tydligt att utrikespolitiken hade ett avgörande inflytande på läroböckernas innehåll. Undervisningsministeriet, vänsterpressen och
Samfundet Finland-Sovjetunionen vakade via elevernas föräldrar över hur den
nya politiken följdes i den praktiska undervisningen.
Men vilka var orsakerna till att samma förändring skedde i Sverige, och vilken
mekanism låg där i frånvaron av direkt statligt ingripande bakom revisionen?
Redan under kriget visade de svenska läroboksförfattarna prov på sin förmåga att
följa med i de politiska svängningarna. Jacobsson och Erlandsson mildrade till
exempel kritiken av diktaturstaterna mellan 1939 och 1941 års upplagor av sin
historielärobok för realskolan. Som Anette Baker-Fox påpekat bestod Sveriges
politik under andra världskriget snarare av en serie tyngdpunktsförskjutningar till
förmån för den för tillfället starkare parten än av en strikt neutralitetspolitik. När
så Tyskland kapitulerade villkorslöst i maj 1945 och de allierade behärskade Europa såg man till att befinna sig med hela tyngden på rätt fot. Eftersom Sovjetunionen var en av de allierade som besegrat Tyskland krävde balansakten att landet visades tillbörlig respekt. Ingenting tyder på att läroboksrevisionen var framkommenderad uppifrån, utan av allt att döma anpassade sig läroboksförfattarna i
Sverige spontant till det förändrade samhällsklimatet.
Under 1930-talet hade det inte funnits någonting i de svenska läroböckerna
som tydde på att man insett vilken väldig omvandling som den sovjetiska ekonomin befann sig i. När Sovjet lyckades besegra Tyskland gick det inte längre
att blunda för den nya industrimaktens styrka, och den gamla bilden av ryssarna
som ett efterblivet och obildat folk gick också svårligen att klistra på den nya
supermakten.
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Varför innebar inte 1945 ett brott i den norska synen på Sovjetunionen, till
skillnad från vad som var fallet i Sverige och Finland? Tendensen i den norska
skildringen av Sovjetunionen hade varit relativt positiv redan under 1930-talet,
och därigenom fanns helt enkelt inte lika många invektiv och fientligheter att
stryka ur de norska läroböckerna. Men detta förklarar inte varför de norska läroböckerna behöll sin kritik mot den bristande demokratin i Sovjetunionen,
medan denna tonades ned eller försvann i Sverige och Finland. Det sannolika är
att de svenska och finländska läroboksförfattarnas nyfunna ”sovjetvänlighet” var
en avspegling av den ökade hänsyn som de bägge ländernas regeringar börjat
iaktta gentemot den nya supermakten i öster. Många av de norska författarna
var däremot redan sedan tidigare intresserade av det socialistiska samhällsexperimentet. Att Sovjetunionen befriade delar av Finnmark från tyskarna för att
sedan dra sig tillbaka minskade upplevelsen av ett hot från öster. I samma riktning verkade det faktum att Oslo befann sig betydligt längre från Sovjetunionen
än vad Stockholm och Helsingfors gjorde. Därför var de norska läroboksförfattarna trots sin relativt positiva grundinställning till Sovjet fria att utan utrikespolitiska hänsyn kritisera missförhållanden i Sovjetunionen.
Särskilt intressant är det att jämföra den svenska och finländska beskrivningen
av Vinterkrigets inledning med den norska. I de två förstnämnda länderna talade
så gott som alla läroböcker efter 1945 hänsynsfullt om att kriget ”utbröt”, medan
hälften av de norska läroböckerna talade om ett sovjetiskt anfall, precis som
svenska och finländska läroböcker gjort innan 1945. I Sverige och Finland fick
alltså småstatens intresse av att hävda legalistiska principer stå tillbaka för det
1945 aktualiserade trycket på att visa medgörlighet gentemot Sovjetunionen.

11.3 1950- och 1960-talen
Att finlandssvenska läroböcker behöll mer kritik av Sovjetunionen än finska var
märkbart redan under 1940-talet, och trenden fortsatte under de följande årtiondena. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. För det första skrev de
finlandssvenska läroboksförfattarna för elever som i högre grad än på finskt håll
kom från borgerliga hem. Dessutom var finlandssvenskarna via svenska medier
också påverkade av samhällsklimatet i Sverige, som var mer kritiskt till Sovjetunionen än det finländska. Slutligen kan också den geografiska dimensionen ha
spelat en roll. Förutom Nyland där den sovjetiska Porkkalabasen var belägen så
befann sig de finlandssvenska områdena så långt från Sovjetunionen som den
finländska geografin tillät. Rädsla och respekt minskar ofta med avståndet. Man
kan utläsa en svensk parallell ur Sten Ottossons avhandling Den (o)moraliska
neutraliteten. Där framgår indirekt att göteborgstidningen Ny tid i motsats till
de stora stockholmstidningarna inte oroade sig för en sovjetisk invasion av
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Sverige, trots att tidningarna hade samma kritiska grundinställning till
kommunismen.2
Medan de flesta finländska läroboksförfattare nöjde sig med att iaktta försiktighet gentemot Sovjetunionen gjorde Eskola och Renkonen i sin geografilärobok för
gymnasiet från 1954 flera intressanta nytolkningar som passade den nya utrikespolitiken som hand i handske. De menade till exempel att ryssarna genom sin historia
och läggning var speciellt väl anpassade att leva under ett centraliserat kommunistiskt styre. Synsättet möjliggjorde att kommunismen kunde ses som det riktiga för
Sovjetunionen utan att för den skull utgöra något alternativ för det egna landet.
Eskola och Renkonen framkastade också att överlevande småstater, som det egna
landet, lyckats bevara sin självständighet eftersom de stod på en högre kulturell nivå
än småstater som likt de baltiska staterna uppslukats av stormakter. Detta var långt
ifrån något legalistiskt synsätt. De finländska läroböckerna prioriterade också i övrigt behovet av att hålla sig väl med Sovjetunionen framför legalistiska ställningstaganden.
I de svenska och norska läroböckerna spelade legalismen däremot större roll.
Legalismen kan däremot inte förklara den svenska omsvängningen runt decennieskiftet 1950, före vilket de svenska läroböckerna skildrade Sovjetunionen på
samma försiktiga sätt som de finländska. Förklaringen är istället att Kalla kriget
nu hade satt igång på allvar. Sverige hade valt att stå neutralt men var ändå i
behov av stöd från västlägret. Detta skapade ett behov av att tydligt markera på
vilken sida man egentligen stod. Den svenska samhällsdebatten var klart västorienterad från och med 1950, med namn som Herbert Tingsten och Eyvind
Johnsson bland de främsta företrädarna. Läroböckerna följde uppenbarligen
snabbt med i denna vindkantring i samhällsklimatet.
Under 1960-talet intog de finländska läroböckerna en något mindre okritisk
hållning gentemot Sovjetunionen än under föregående årtionde. Till exempel
började läroböckerna nu skriva i klartext att Sovjetunionen anfallit Finland i
Vinterkriget. Dessa förändringar hängde utan tvekan ihop med att Finlands
utrikespolitiska situation gradvis förbättrats efter kriget. De läroböcker som
utgavs under 1950-talet hade alla i tidigare upplagor genomgått den stora revisionen 1945. Under 1960-talet utkom helt nya läroböcker. Dessa var skrivna i
en tid då den allierade kontrollkommissionen sedan länge var borta från landet,
fredsavtalet och VSB-pakten med Sovjetunionen var undertecknade, Finland
hade kommit in i FN, militärbasen i Porkkala var återlämnad, Stalin var död
och hade efterträtts av Chrustjev. Alla dessa faktorer bidrog till att skapa en
större känsla av trygghet i Finland, men allra viktigast var förmodligen den avstalinisering och det intellektuella töväder som Chrustjev inlett i Sovjetunionen
1956. Att det fanns en inre kritik i Sovjetunionen gjorde det naturligtvis lättare
för finländare att också uttrycka kritik utan att stämplas som motståndare till
vänskapspolitiken. Den kritik som de finska läroböckerna riktade mot Sovjet2 Ottosson 2000 s109f
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unionen var emellertid fortfarande mycket mild jämfört med norska och
svenska läroböcker, och det fanns fortfarande läroböcker där man inte kunde
hitta en tillstymmelse till kritik.
Efter Cuba-krisen 1962 inträdde en period av avspänning, som ledde till att
den svenska rädslan för Sovjetunionen minskade. På 1960-talet hade Sverige
även hunnit bygga upp sitt försvar, bland annat genom sitt samarbete med
västmakterna. Landets position som en västvänlig neutral stat var sedan länge
känd i USA, vilket gjorde att man kände tillförsikt i att amerikanskt stöd kunde
erhållas om så behövdes. Sammantaget bidrog dessa trygghetsskapande faktorer
till att Sverige inte längre hade samma behov som under tidigt 1950-tal av att
tydligt markera sin västvänlighet, utan man kunde föra en mer självständig
linje. I de svenska läroböckerna motsvaras detta av att man tog mindre klart
ställning för USA i Kalla kriget än man gjort under 1950-talet.

11.4 1970-talet: Vänstervåg och finlandisering
Under 1970-talet bröts trenden av ökad kritik gentemot Sovjetunionen i de
finländska läroböckerna, och anpassningen till Sovjetunionen blev större än
under någon annan period. Vilka förhållanden var det då som gjorde att de
finländska läroboksförfattarna just under 1970-talet drog ner särskilt mycket på
den kritiska värderingen av information från Sovjetunionen? De finländsk –
sovjetiska läroboksseminarierna var utan tvekan en starkt bidragande faktor. De
läroböcker som granskades vid det första läroboksseminariet var klart mer
”finlandiserade” än övriga. Till exempel stod den sovjetiske pedagogen A.T
Kinkulkin bakom kapitlet om Oktoberrevolutionen och Sovjetunionens första
årtionden i Lehtonen och Huttunens historielärobok för sjuan. De finländsksovjetiska läroboksseminarierna var i sin tur emellertid bara ett symptom på
samhällsklimatet i stort under 1970-talet, då finländare på flera nivåer i samhället kom i direkt kontakt med sovjetiska kolleger på ett sätt som tidigare varit
förbehållet president Kekkonen och andra högre politiker. Under 1970-talet
fanns det heller inte längre någon egentlig inhemsk opposition mot president
Kekkonens östpolitik, då alla partier insett att de måste sluta upp bakom linjen
för att ha en möjlighet att accepteras som regeringspartier av Sovjetunionen.
Detta påverkade naturligtvis samhällsklimatet i Finland och därigenom också
läroboksförfattarna. En annan bidragande faktor var den vänstervåg som svepte
fram över västvärlden under den aktuella tidsperioden. I de speciella finländska
politiska förhållandena tog denna sig bland annat uttryck i en stark nystalinistisk rörelse, som var trogen den sittande regimen i Moskva.
Vänstervågen märktes också i de norska och svenska läroböckerna, men där
var det inte den sovjetiska formen av socialism som sattes på piedestal. Tvärtom
framförde flera svenska läroböcker Cuba och Kina som vitalare exempel på revolutionär ideologi. De vita amerikanerna hade tidigare fått mycket beröm i
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samtliga tre länders läroböcker för sin arbetsamhet och företagsamhet. När de
norska läroböckerna nu istället började lyfta fram andra ideal som jämställdhet
blev det istället de ursprungliga indiansamhällena som idealiserades, ibland i
direkt kontrast till förhållandena hos de europeiska invandrarna. Granskarna av
norska läroböcker kritiserade böcker för bristande objektivitet om de alltför
tydligt tog ställning för USA och Väst, även då de själva delade värderingarna.
En granskare menade att en sådan framställning skulle möta protester från de
radikala gymnasieeleverna.
USA-kritiken var också stor i de svenska och norska läroböckerna. Flera
svenska läroböcker menade att USA svikit de höga ideal som man åberopat vid
nationens grundande. Också finländska läroböcker kritiserade USA. Två talade
om den amerikanska våldstraditionen, och liksom i Sverige och Norge kritiserades miljöproblemen i USA. Enligt handledningen till den finländska läroplanen
Grl-70 skulle man ta upp de sociala problemen i USA, medan inget sades om
motsvarande problem i Sovjetunionen. Där framhölls även att Samfundet Finland-Sovjetunionen tillhandahöll rikligt med filmmaterial om Sovjetunionen,
samtidigt som man varnade för propagandistiska inslag i filmer från den amerikanska informationstjänsten USIS.
I de finländska läroböckerna var vidmakthållandet av goda relationerna till
Sovjetunionen överordnat strävandena att försvara den internationella rättsordningen. När man tvingades välja mellan de ur ett småstatsperspektiv onda
tingen att antingen kritisera supermaktsgrannen Sovjetunionen eller tyst överse
med supermaktens övergrepp på andra småstater så valde man konsekvent det
senare. Däremot kunde man kritisera USA:s agerande i till exempel Vietnam,
om än inte lika färgstarkt som i Sverige och Norge. I dessa två länder tog läroboksförfattarna konsekvent parti för det svagare offret i alla konflikter, oberoende av om det rörde sig om indianer, östeuropéer eller vietnameser. Som
medborgare i småstater hade de intresse av att de stora i världspolitiken inte
kunde diktera vilkoren för de små, och de utrikespolitiska förhållandena utövade inte som i Finland tryck på dem att iaktta försiktighet gentemot Sovjetunionen. Det är emellertid tänkbart att de finländska läroböckernas intresse för
ESSK-avtalet inte enbart kom sig av att det undertecknades i Finland, utan
också av att det utgjorde ett försök att förstärka den internationella rättsordningen i Europa. Även om det var politiskt obekvämt för finländska läroböcker
att kritisera stormakternas avsteg från de legalistiska principerna, så fanns det
ingenting som hindrade dem att ge positiv uppmärksamhet åt de små steg som
togs i rätt riktning.
När det gällde Vinterkriget och Molotov-Ribbentroppaktens hemliga tilläggsprotokoll vägrade man emellertid från finländskt håll att acceptera den sovjetiska
historieskrivningen. Enligt handledningen till läroplanen skulle kriget behandlas
ytterst försiktigt av hänsyn till att eleverna kunde ha släktingar som var krigsveteraner eller stupat. Det hemliga tilläggsprotokollets existens bestreds av de
sovjetiska deltagarna vid de finländsk-sovjetiska läroboksseminarierna, men
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Skolstyrelsen i Finland höll fast vid sin version efter att ha konsulterat yrkeshistoriker vid Helsingfors universitet. Uppenbarligen fanns det delar av den nationella
historien som var så viktiga att man inte var beredda att offra dem för att uppnå
förbättrade relationer med Sovjetunionen. Detta skulle ha underminerat allmänhetens förtroende för utbildningsväsendet och i förlängningen för hela statsmakten. När det gällde Sovjetunionens inre förhållanden kunde man däremot hålla
till godo med den sovjetiska versionen av sanningen, och inga ansatser gjordes att
jämföra denna med uppfattningen hos icke-sovjetiska akademiker.
Samma motvilja mot sovjetiska tolkningar av den finländska historien blev
synlig i turerna kring det så kallade Pirkkala-duplikatet, som användes som läromedel i ett pedagogiskt försök i Pirkkala kommun. Duplikatets skildring av
den sovjetiska historien skiljde sig inte nämnvärt från vad man kunde finna i
andra finländska läromedel, men då även det finländska samhället analyserades
ur samma marxist-leninistiska perspektiv väcktes en storm av protester och
duplikatet förpassades ut från klassrummen.

11.5 1980-talet: Anpassningen renodlas
Under 1980-talet intog läroböckerna i samtliga undersökningsländer en alltmer
kritisk hållning till Sovjetunionen, något som accelererade i och med att fler och
fler missförhållanden kom i dagen under Gorbatjovs glasnost. De finländska
läroböckerna var emellertid ända fram till Sovjetunionens upplösning klart
mindre kritiska än vad som var fallet i Sverige och Norge. På 1980-talet blir det
tydligare än på 1970-talet att de finländska läroböckerna också behandlar USA
och dess allierade mindre kritiskt än de norska och svenska. Det fanns en stark
vilja att hålla framställningen neutral, men landets utrikespolitik hade skapat en
atmosfär där Sovjetunionen svårligen kunde kritiseras. Balans kunde följaktligen
endast uppnås genom att man också släppte på kritiken av andra länder, framförallt USA och dess allierade i Latinamerika. Många enskilda läroboksgranskare ville
se en mer kritisk hållning i detta avseende, men tjänstemännen vid Skolstyrelsen
stödde läroboksförfattarna i deras återhållsamhet.
Det är möjligt att den ökade försiktigheten gentemot väst hängde samman
med den kritik som västliga forskare och ambassader riktades mot finländska
läroböcker i början av 1980-talet. Amerikanen Larry J. Shaw kritiserade 1981
finländska historieläroböcker för att både kvantitativt och kvalitativt favorisera
Sovjetunionen framför USA. Läroboksförfattarna Sirkka Ahonen och Matti J.
Castrén kritiserade i sin tur Shaws periodisering och urval. Dessutom sade de
sig inte se någon annan möjlighet än att länder presenterades med sådant material som de själva ville skildra sig med. Eftersom medierna i länderna såg olika
ut kom det fram mer kritisk information om USA, menade de. Ahonen och
Castrén hävdade också att Shaw saknade förståelse för Finlands speciella ställning i internationell politik, och de frågade sig ifall han var ute efter att sprida
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finlandiseringspropaganda. Det är uppenbart att norska och svenska läroboksförfattare inte delade Ahonen och Castréns uppfattning att Sovjetunionen
måste skildras utifrån sin egen självbild.
I samband med att en finländsk lärobok i tyska 1982 utsatts för kritik av
västmakterna gav Utrikesministeriet instruktioner åt Undervisningsministeriet
att vid godkännandet av läroböcker så långt som möjligt följa Finlands regerings
utrikespolitik.
De mycket sovjetvänliga läroböcker som granskades vid det första finländsk–
sovjetiska läroboksseminariet överlevde emellertid inte in på 1980-talet. Redan
under 1970-talet hade dessa böcker kritiserats av flera granskare vid skolstyrelsen, men då hade de försvarats av förlagen som hänvisade till granskningen
vid seminarierna. De påpekade till exempel att A.T Kinkulkins mycket kritiserade kapitel i Lehtonen och Huttunens historielärobok för sjuan inte kunde tas
bort då det satts dit speciellt. Till början av 1980-talet hade vänstervågen i Finland emellertid avtagit. I den svåra balansgången mellan att upprätthålla förtroendet för Finlands neutralitet och att upprätthålla vänskapliga relationer till
Sovjetunionen hade läroböckerna från det första seminariet slagit över för långt
åt det senare hållet. Att i geografiläroböcker för mellanstadiet tala om kollektivjordbrukets alla fördelar framför det privatägda hade till exempel varit mer än
vad den socialistiska grannen krävde av Finland, samtidigt som det var mer än
tillräckligt för att bekräfta farhågorna i Väst om ”finlandisering”. Författarna av
finländska läroböcker valde under 1980-talet i stället att erbjuda en framställning som var så intetsägande att den överhuvudtaget inte tog ställning i frågor
där någon av de bägge supermakterna var inblandade.
Ett undantag var upptakten till Vinterkriget, där man nämnde MolotovRibbentroppaktens hemliga tilläggsprotokoll och utan förbehåll tog ställning för
att kriget inletts med ett sovjetiskt anfall på Finland. Det hade varit att ge upp
en viktig del av det nationella självbestämmandet om man av medgörlighet gett
efter för den sovjetiska tolkningen av denna avgörande episod i den finländska
historien. Bevarat självbestämmande var sist och slutligen själva målet för medgörlighetspolitiken.
De svenska och norska läroböckerna fortsatte under 1980-talet konsekvent
att försvara mindre stater mot rättsövergrepp från stormakter. Följaktligen fördömdes kriget i Afghanistan på samma sätt som Vietnamkriget. Egendomligt
nog började de svenska och norska läroböckerna under 1980-talet sväva på målet om vem som var anfallare i Koreakriget, medan de finländska böckerna
under samma årtionde klart utpekade Nordkorea. Troligen hade det typiska
småstatsbeteendet att försvara mindre staters rätt drivits så långt i de svenska
och norska samhällena, att läroboksförfattare från dessa länder hade svårt att
acceptera att ett mindre land kunde ha startat en lång och blodig konflikt. Supermakternas maktsträvanden började bli en universalförklaring till alla internationella missförhållanden. Det är talande att den enda av de undersökta
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norska läroböckerna som klart utpekade Nordkorea som anfallare samtidigt
antydde att Stalin var hjärnan bakom anfallet.
Under 1980-talet nådde de tre småstaternas läroböcker sin mest renodlade
form av anpassning till ländernas utrikespolitiska strategier. I de finländska läroböckerna balanserades nu den nödvändiga avsaknaden av kritisk granskning
av Sovjetunionen av en nästan lika stor kritiklöshet gentemot USA, så att en
form av neutralitet kunde bevaras. Samtidigt hade det etablerats en kutym kring
vilka punkter i historien som var så värdefulla för det nationella självbestämmandet att en självständig tolkning av dem var viktigare än den goodwill det
inneburit att ha skildrat händelserna enligt sovjetiska önskemål. Dit hörde
upptakten till Vinterkriget. Läroböckerna förklarade och försvarade landets
utrikespolitiks alla saltomortaler. Den nationella uppslutningen bakom politiken sades vara total, och den utländska kritiken mot politiken förklarades bero
på bristande upplysning och kunskaper.
De svenska läroböckerna upprätthöll å sin sida neutraliteten genom att kritisera bägge supermakterna lika hårt. Norsk läroböcker riktade emellertid även de
stark kritik åt bägge håll, trots att landet inte var neutralt. Norge och Sverige
befann sig i motsats till Finland inte i behov av att uppvisa medgörlighet gentemot någon närliggande stormakt. Därför var länderna fria att aktivt eftersträva
det för småstater så eftersträvansvärda internationella rättssamfundet genom att
hårt kritisera stormakternas övergrepp på mindre stater. Under 1980-talet hade
de svenska och norska läroböckerna anpassat sig så väl efter denna strategi att i
stort sett alla internationella problem och konflikter förklarades med stormakternas bakomliggande maktspel.

11.6 Efter Sovjetunionens sammanbrott
Sovjetunionens sammanbrott innebar att läroböckerna fick skrivas om. I synnerhet
gäller detta Finland, i mindre utsträckning Sverige och endast i någon mån Norge.
Förutom självklarheter som att nya länder och händelser måste in i geografi- och
historieläroböckerna, så påverkades också hela synen på Sovjetunionens historia och
Kalla krigets natur av att landet inte längre fanns till. Detta var särskilt tydligt i
Finland, vars utrikespolitik sedan 1945 haft som främsta målsättning att bygga upp
förtroendet för det egna landet hos det politiska ledarskapet i supermaktsgrannen
Sovjetunionen. Finländska läroböcker från tiden efter Sovjetunionens upplösning
konstaterar att Finland stått i stark beroendeställning till landet. Hannula med flera
lyfter tydligast fram de allvarliga inrikespolitiska konsekvenser som detta fick, och
de är också de första som ser ”finlandiseringen” som ett faktum, och inte bara som
ett utländskt missförstånd. Denna mer kritiska inställning ligger helt i linje med de
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nya riktlinjerna i 2003 års läroplan att ”…kritiskt granska olika … missförhållanden
i det finländska samhället”.3
Förändringen i de finländska läroböckernas skildring av Sovjetunionen var
emellertid snabbare 1944-1945 än vid Sovjetunions sönderfall. Efter kriget
fanns som nämnts en speciell kommisson som skulle se över bilden av Sovjetunionen i läroböckerna, medan också den ordinarie granskningen vid skolstyrelsen i Helsingfors upphörde våren 1991. Förändringarna under 1990-talet har
alltså varit helt styrda av marknadskrafterna.
Det är de finlandssvenska läroböckerna, framför allt Ahlskog och Sandholm,
som behållit mest av den gamla sovjettillvända skildringen av till exempel Oktoberrevolutionen och Lenin. Detta trots att finlandssvenska läroböcker ända sedan
1940-talet för det mesta varit mer kritiska mot Sovjetunionen än de finska. Förklaringen är antagligen att de finlandssvenska läroböckerna på 1990-talet var
omarbetade upplagor av böcker utgivna på 1980-talet, medan de finskspråkiga
läroböckerna var nyskrivna.4 Den finlandssvenska läroboksmarknadens litenhet
gör det dyrt och svårt att med täta mellanrum ge ut helt nya läroböcker, vilket
innebär att gamla läroböcker hänger med länge och med dem också en del föråldrat stoff. En parallell är hur rasistiska beskrivningar av svarta hängde med i Sahlbergs geografilärböcker ända till 1960-talet. Det är även möjligt att de finlandssvenska läroböckernas från början mer kritiska hållning till Sovjetunionen bidrog
till att det inte var nödvändigt att helt kassera dem, i motsats till de finskspråkiga
läroböckerna vars mindre kritiska hållning kan ha upplevts som alltför föråldrad.
De delar av Ahlskog och Sandholms bok som är helt nyskrivna sedan 1980-talet,
till exempel uttalandet att Finland blev helt självständigt först 1990, är minst lika
sovjetkritiska som de finska läroböckerna.
Efter Sovjetunionens upplösning var det de svenska läroböckerna som starkast
tog avstånd ifrån landet och allt det representerade. Liksom tidigare hittade de ingenting positivt att säga om det progressiva klimatet under Sovjetunionens 1920-tal.
Nytt var det totala avståndstagandet från planekonomin som system, som var starkare i Sverige än i de bägge andra länderna. Isaksson, Fowelin och Östlund nöjde
sig till exempel inte med att ge eleverna i uppgift att undersöka om marknadsekonomi eller planekonomi var det bättre systemet, utan de uppmanade dem uttryckligen att bevisa att marknadsekonomi var helt överlägset. Ännu på 1980-talet hade
det i Graninger, Tägil och Carlssons lärobok hävdats att inget av systemen var
överlägset ur tillväxtsynpunkt. När man därtill lägger att de svenska läroböckerna
kraftigt minskat sin kritik av de sociala avigsidorna med det amerikanska samhället,
och i ett fall föreslår att avsaknaden av regleringar är förklaringen till USA:s starka
ekonomi, så står det klart att de svenska läroböckerna tagit ett rejält kliv åt höger
jämfört med föregående årtionde. Samma förflyttning går att märka i den finländska läroplanen för gymnasiet från 1994, där företagsamhet och internationell
3 Utbildningsstyrelsen 2004 s12
4 En ny finlandssvensk läroboksserie i historia för gymnasiet, Labyrint, utges under 2006.
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konkurrenskraft sattes som överordnade mål. Efter Sovjetunionens sammanbrott
skedde alltså en ännu kraftigare högervridning i svenska läroböcker än i finländska,
trots att det inte fanns samma starka stöd för detta i den svenska som i den finländska läroplanen.
I Finland försvann den statliga granskningen av läroböcker 1991, och i Sverige försvann den året efter. Sannolikt hängde detta samman med att östblockets kollaps minskat tron på stark statlig styrning och ökat tilliten till marknadslösningar. Förklaringen att statsmakten vågade släppa läroboksförfattarna fria
att skriva vad de ville när man inte längre behövde ta hänsyn till Sovjetunionen
är mindre trolig. I synnerhet de finländska granskarna hade i många fall krävt
en mer kritisk hållning gentemot Sovjetunionen än vad läroboksförfattarna var
beredda att uppvisa. Granskningen hade också varit hårdast och mest strukturerad i Norge, det land där läroböckerna varit minst påverkade av hänsyn till
Sovjetunionen, och där hängde granskningen kvar ända till år 2000.
Förändringen vid Kalla krigets slut blev betydligt större för de svenska samhällskunskapsläroböckernas del än för historieläroböckerna. På 1970-talet var
det regel att man i samhällskunskapsläroböckerna gav teoretiska argument för
hur Sovjetunionen kunde betraktas som en annan sorts demokrati, och ännu på
1980-talet förekom sådana tendenser i en del läroböcker. Historieämnet hade i
enlighet med sin mer intuitiva och praktiska demokratisyn ända sedan tidigt
1950-tal utmålat företeelser som massmord, fånglägerarkipelag, förföljelser av
oliktänkande, enpartisystem och hårt styrda medier som odemokratiska. Detta
gjorde att historieläroböckerna åldrades med betydligt större värdighet när
Sovjetunionen kollapsade. Då försvann alla tvivel ur samhällskunskapsläroböckerna om att landet hade varit en diktatur. Efter Kalla krigets slut är det
också just samhällskunskapsläroböckerna som börjat ifrågasätta Sveriges neutralitet. Det verkar alltså som om samhällskunskapsämnet i Sverige har mer karaktär av politisk vindflöjel än historieämnet.
Hur skall då skillnaderna mellan läroböckerna i de bägge ämnena förklaras?
Orsaken ligger inte i skillnader i det utrikespolitiska klimatet, eftersom bägge kategorierna av läroböcker kommer från Sverige under samma period. Men samhällskunskapsämnet karaktäriseras av en större politisk följsamhet än historieämnet. Medan ämnet historia har en tydlig koppling till den akademiska disciplinen
med samma namn, så är ämnet samhällskunskap ett hopplock av element som
från politiskt håll för tillfället ansetts vara nyttiga. Detta har gjort att ämnets innehåll varierat kraftigt under årtiondena. Att ämnet behandlar dagsaktuella frågor
gör dessutom att författarna i stor utsträckning får hämta sina uppgifter från
media, vilket förstärker det aktuella samhällsklimatets inflytande över läroboken.
Man kan märka att historiska förklaringar uppvärderats efter Kalla krigets
slut, vilket slår igenom både i läroplaner och i läroböcker. En historisk bakgrund anses nu ofta vara nödvändig inom geografi- och samhällskunskapsämnena. Detta gäller i såväl Sverige som Finland.
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De norska läroböckerna påverkades minst av Sovjetunionens kollaps. Ända
sedan 1930-talet när undersökningen börjar har de norska läroboksförfattarna
sett både positiva och negativa sidor hos såväl USA som Sovjetunionen, något
som stått sig genom alla Kalla krigets konjunkturer. Det är bara i de norska
läroböckerna som man fortfarande efter Sovjetunionens upplösning hittade
positiva uttalanden om landet. Till exempel lyfte vissa läroboksförfattare fram
tryggheten i systemet. Skjønsberg citerade den gamle spionen Arne Treholt:
”Nu står vetenskapsmän och säljer bananer på marknaden. Är det så konstigt
att folk frågar sig om detta är något framsteg?”. För de norska läroböckernas
del är läroboksförfattarnas politiska hemvist en viktig bestämmande faktor för
hur de skildrar Sovjetunionen och USA. I jämförelse med förhållandena i
Finland och Sverige är det en betydligt större andel läroboksförfattare i Norge
som haft sin politiska hemvist på vänsterkanten. 5
Under 1990-talet verkade försvarsvänliga krafter i Norge för att synliggöra
försvaret i läroböcker och läroplaner. Resultatet blev häftet Krigens lærdomer.
Har vi glemt det viktigste? från 1998. I häftet liknades samtiden med 1930-talet,
då hotet var litet men osäkerheten stor. Häftet var ett försök att genom att
skrämmas med osäkerheten i Ryssland legitimera försvarets efter Kalla krigets
slut ifrågasatta position i samhället.
De svenska och norska läroböckerna från tiden efter Sovjetunionens sammanbrott är övertygade om att USA nu ensamt kommer att dominera världen. I de
finländska läroböckerna hörs emellertid flera röster som ifrågasätter om USA
verkligen kommer att kunna upprätthålla en hegemoni i världen. Detta kan
eventuellt bottna i nationella skillnader i förtroende för och förhoppningar om
EU:s möjligheter att utgöra en stark kraft i världen. Av de tre länderna är det i
Finland man förhållit sig mest entusiastisk till EU-projektet, till stor del beroende
på de säkerhetspolitiska fördelar medlemskapet anses ge. De förhoppningar som
därigenom knutits till unionens förmåga att vara en stark säkerhetspolitisk garant
kan bidra till oviljan att se USA som den enda makten att räkna med i världspolitiken. Att en av kurserna i det finländska gymnasiet döpts till ”Den europeiska
människan” understryker också den relativt europavänliga tendensen i de finländska läroböckerna.6
Motstående sida: Schematisk figur över läroböckernas relativa tendens
Det är värt att notera att det saknas absolut skala på y-axeln – den avspeglar som sagt
läroböckernas relativa tendens. Figuren är alltså endast avsedd att visa på skillnader mellan
länderna och förändringar över tiden. Det är också värt att notera att tendensen i skildringen av
olika aspekter av ett land kan utvecklas åt olika håll. De svenska läroböckerna tog exempelvis på
1950-talet klart ställning för USA i Kalla kriget, samtidigt som man började kritisera
rassegregationen i landet. Grafen försöker uttrycka en sammanvägning av sådana faktorer. I grafen
görs heller ingen skillnad mellan finska och finlandssvenska läroböcker, men man kan komma
ihåg att de finlandssvenska läroböckerna under Kalla kriget som regel hade en mer negativ relativ
tendens än de finskspråkiga i sin syn på Sovjetunionen, men mer positiv än de svenska och norska.
5 Lindgjerdet 2001 s227-232
6 I avhandlingen är kursen ifråga representerad av Hannula mfl 2004
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11.7 Decennieövergripande trender och fenomen
Den ordinarie statliga granskningen av läroböcker i Sverige, Norge och Finland
var aldrig något effektivt redskap för att få läroboksförfattarna att följa ländernas
utrikespolitiska linje. Granskningen var i praktiken rätt godtycklig och var till stor
del beroende av vem som råkade få till uppdrag att granska läroboken, ett faktum
som ofta beklagades från förlagshåll. Då granskarna var en heterogen skara av lärare, skolfolk och akademiker med skiftande politiska sympatier och varierande
nit i utövandet av sitt granskningsuppdrag, så kunde granskningen omöjligt
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fungera som en likriktare. Undantaget är den jämställdhetsgranskning som inleddes i Norge 1974. Denna granskning hade ett någorlunda tydligt syfte och
utfördes av ett begränsat antal engagerade lärobokskonsulenter. På 1990-talet var i
stort sett alla deras krav beträffande läroböckernas innehåll genomdrivna.
Den granskning som utfördes i Finland av expertkommittén år 1945 och vid
de Finländsk-sovjetiska läroboksseminarierna under 1970-talet fick ett mycket
större inflytande över läroböckerna än Skolstyrelsens kontinuerliga granskning.
Granskningen var vid bägge tillfällena helt inriktad på att förbättra bilden av
Sovjetunionen i finländska läroböcker, vilket man också lyckades med. Vid läroboksrevisionen 1945 uttalades de utrikespolitiska motiven bakom granskningen tydligt i Utrikesministeriets korrespondens med Skolstyrelsen, och Stalin underrättades om granskningens resultat.
Huvudsakligen har dock den utrikespolitiska situationens inverkan på läroböckerna skett indirekt via samhällsklimatet. Det förändrade samhällsklimatet i
Sverige efter andra världskriget fick de svenska läroboksförfattarna att 1945
spontant genomföra en liknande upputsning av sovjetbilden som den statliga
kommittén samma år genomdrevs bland deras finländska kolleger. I Finland har
även de finlandssvenska läroböckerna ända fram till Östblockets sönderfall varit
något mer kritiska till Sovjetunionen än sina finländska motsvarigheter. Detta
fenomen går svårligen att förklara med statlig styrning, utan var sannolikt ett
resultat av att samhällsklimatet i svenskfinland skapade en efterfrågan på mer
sovjetkritiska läroböcker.
Den del av läroböckerna som förändrats minst i takt med de politiska konjunkturerna är den något äldre historien, i den här undersökningen representerad
av Peter den store, Katarina den stora, George Washington, Benjamin Franklin
samt Abraham Lincoln. Framställningen av dessa personer har i första hand förändrats i takt med långsiktiga bakgrundsförändringar snarare än i takt med tvära
utrikespolitiska kast. För det första har historieundervisningen släppt ambitionen
att fostra eleverna genom att göra dem bekanta med goda förebilder. Denna förändring inträffade på 1950-talet i Sverige och något decennium senare i Finland
och Norge, och den ledde till en nedskärning av materialet om Abraham Lincoln
och framförallt Benjamin Franklin. För det andra har nedbantningen av historieämnet, krympningen av den äldre historien till förmån för nyare historia samt
förflyttningen av fokus från stora ledargestalter minskat utrymmet för samtliga
ovannämnda personer. För det tredje så har den ökade internationaliseringen och
den därpå följande hyfsningen av den mellanfolkliga samtalstonen gjort att förklenande omdömen om de ryska härskarna försvunnit. Det faller sig inte längre
naturligt att som på 1930-talet kalla Peter den store och hans ryska folk för råa
barbarer och suputer.
En stor del av materialet om äldre tider har emellertid bevarats oförändrat
genom tiderna. Vissa nationella egenheter har därigenom levt kvar genom hela
undersökningsperioden. Till exempel har så gott som samtliga av de finländska
historieläroböcker som sedan 1930-talet behandlat Katarina II nämnt att hon
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grundade flickskolor, vilket gör detta till den segaste lärobokstraditionen i undersökningen. Endast några enstaka svenska och norska läroböcker har valt att
lyfta fram just denna punkt ur den ryska kejsarinnans långa meritförteckning. I
detta och i liknande fall är det troligt att läroboksförfattarna helt enkelt har
skrivit av äldre läroböcker. Att just påståendet om flickskolorna hängt med i så
många generationer läroböcker beror antagligen på att det varit så okontroversiellt i alla tider. Mer negativt laddade utsagor har i större utsträckning stuckit
nya generationer läroboksförfattare i ögonen vid omarbetningen av deras föregångares texter. De äldsta svenska läroböckernas egenhet att nämna hur Gustaf
III räddade Sverige från Katarina II:s ränker kunde till exempel med tiden upplevas som kontroversiell. Detta dels genom den hätska tonen mot Ryssland, och
dels genom att häftig kritik mot frihetstidens politiska förhållanden kunde förmedla uppfattningen att envälde var att föredra framför partipolitik.
Det är läroböckernas behandling av 1900-talet som varit mest politiskt känsligt. Perioden har råkat ut för rejäla omtolkningar i samband med att småstaternas utrikespolitiska situation förändrats, som vid Kalla krigets början och slut.
När föråldrade läroböcker skrivits om har emellertid material som i det nya
samhällsklimatet upplevts som stötande och förolämpande oftare avlägsnats än
material som enligt den nya tidens måttstock skildrat en företeelse onödigt utförligt eller positivt. Efter det andra världskriget togs således raskt de stötande
påståendena om Sovjetunionens efterblivenhet och bristande demokrati bort ur
svenska och finländska läroböcker från en upplaga till en annan. Efter Sovjetunionens sönderfall kvarstod däremot till exempel en utförlig skildring av Lenins liv i de finländska läroböcker som ursprungligen författats under 1980talet. Något liknande gick inte längre att finna i nyskrivna böcker.
Regeln att äldre historia skulle vara mindre kontroversiell än nyare historia är
emellertid inte utan undantag. Från sovjetiskt håll framfördes exempelvis både till
Norge och Finland synpunkter på hur Rysslands äldsta historia skulle skildras.
Man ville inte acceptera Nestorskrönikans uppgifter om att riket skulle ha grundats av vikingar. I Finland rönte detta försök till påverkan viss framgång.
Den ofta framförda uppfattningen att läroboken är ett trögföränderligt medium äger med andra ord bara sin riktighet i vissa specialfall. För centrala och
kontroversiella partier i historien gäller tvärtom att läroböckerna reagerar tämligen omedelbart på samhällsförändringar. Ju mer perifer och menlös en historisk episod är, desto mer sannolikt är det emellertid att den kan komma att traderas oförändrat från upplaga till upplaga och från läroboksgeneration till läroboksgeneration. Bilden av USA skiljer sig betydligt mindre mellan länderna än
bilden av Sovjetunionen, och i många avseenden håller den sig också konstant
över tiden. USA framhålls under hela undersökningsperioden som världens
ledande ekonomi. Den vanligaste kritiken av den amerikanska ekonomin har
ända sedan 1930-talet rört miljöproblemen. Norska läroböcker har hela tiden
berört de sociala problemen i USA, medan detta ämne var framträdande i
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svenska läroböcker främst under 1970- och 1980-talen. I alla tre länder dyker
från och med slutet av 1960-talet upp kritik mot USA:s utrikespolitik.
Läroböckerna har ända sedan 1930-talet i samband med USA:s historia lyft
fram kända och okända norrmän, svenskar och finländare som verkat i landet.
Den pedagogiska avsikten bakom detta är antagligen att väcka elevernas intresse
genom att ge dem någon att identifiera sig med. Norrmännen är tidigt framme
med Leif Eriksson, medan svenskarna nämner kolonin Nya Sverige. Finska
böcker lyfter fram att det även fanns finländare i kolonin, medan en finlandssvensk lärobok talar om kolonins finlandssvenskt klingande huvudort Nya Korsholm. Trots att de nordiska läroböckerna har mycket kritik att framföra mot det
amerikanska samhället, så förekommer de nordiska invandrarna bara i positiva
sammanhang. Det har inte gått att hitta ett enda undantag från denna regel under
det trekvartssekel som undersökningen täcker. Fastän de norska läroböckerna är
kritiska mot behandlingen av indianerna beskrivs till exempel norskan Guri Rosseland som en ”hjälte” från kriget mot indianerna i 1860-talets Minnesota. Andra
läroböcker menar att indianerna gillade nordborna bättre än andra invandrare.
Nordiskättade amerikaner avgör omröstningen om självständighetsförklaringen,
kämpar på rätt sida i inbördeskriget eller lyckas arbeta sig upp i det amerikanska
samhället. Däremot lyser de med sin frånvaro vid Wounded Knee och Song My,
trots att den amerikanska historiens skuggsidor bereds stort utrymme i många
läroböcker.
Eftersom småstater har så mycket att vinna på att den internationella rättsordningen fungerar, kan man förvänta sig att läroboksförfattare från småstater ska
reagera starkt när övergrepp mot rättsordningen sker. Detta är också fallet i Norge
och Sverige, där man kraftigt tog avstånd från såväl amerikanska som sovjetiska
förbrytelser. I Finland fick däremot försvaret av den internationella rättsordningen stå tillbaka för behovet av att hålla sig på god fot med Sovjetunionen.
Eftersom det samtidigt fanns en vilja att i neutralitetens namn likabehandla Sovjetunionen och USA, blev med tiden även de finländska läroböckernas kritik av
USA mildare än de svenskas och norskas. Under 1980-talet hade den norska och
svenska småstatslegalismen utvecklats så långt att man närmast reflexmässigt utpekade supermakterna som ansvariga för alla internationella problem. Man började till och med ifrågasätta om Nordkorea inlett Koreakriget. Det är talande att
den enda undersökta norska lärobok som tydligt utpekade Nordkorea som angripare samtidigt antydde att Stalin låg bakom.
Den norska säkerhetspolitiken grundade sig under Kalla kriget på de militära
garantier som Natomedlemskapet gav. Denna utrikespolitik överordnades aldrig
inrikespolitiken på samma sätt som den finländska, utan olika åsikter inklusive de
USA- och Natokritiska kunde fritt brytas vilket också avspeglar sig i läroböckerna.
Förhållandena mellan USA och de nordiska småstaterna påminde under hela
Kalla kriget om ett internationellt rättssamhälle, ett förhållande som är mycket
gynnsamt för en småstat och lämnar samhället stort utrymme för fri åsiktsbildning.
Därmed inte sagt att detta förhållande alltid präglat USA:s relationer till småstater i
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andra delar av världen. Det fanns också en stark inre kritik i USA mot det amerikanska samhällets avigsidor och mot landets utrikespolitik, och mycket av USAkritiken i de nordiska läroböckerna är ett eko av detta.
I Sverige gav neutralitetspolitiken en liknande frihet på det inrikespolitiska planet
som Natomedlemskapet i Norge; man kunde rikta kritik mot både öst och väst. En
skillnad är dock att de svenska läroböckerna förändrades i takt med Kalla krigets
konjunkturer på ett mycket mer påtagligt sätt än de norska. Under de perioder när
Sovjetunionens makt och auktoritet varit som störst, har också den svenska kritiken
varit som minst, som från andra världskrigets slut till början av Kalla kriget. I de
politiskt följsamma samhällskunskapsläroböckerna kunde en liknande period av
kritiklöshet iakttas under början av 1970-talet, varefter kritiken igen ökade. Sovjetunionens nedgång och fall ledde sedan till ett totalt avståndstagande. De svenska
lärböckerna har alltså inte hållit en rak strikt neutral linje under Kalla kriget. Istället
har de till viss del följt det svenska mönstret från andra världskriget, då man idkade
”anti-balance of power”, det vill säga man följde efter förskjutningar i maktbalansen
för att aldrig stå för långt från den starkare parten. Samhällskunskapsläroböckerna
har därvid uppvisat större svängningar i takt med de politiska konjunkturerna än
historieläroböckerna, vars förankring i den vetenskapliga disciplinen historia sannolikt har haft en viss stabiliserande inverkan.

11.8 Konklusioner
De tre småstaterna Norge, Sverige och Finland gjorde utifrån sina skiftande geografiska lägen och erfarenheter från andra världskriget olika utrikespolitiska vägval
under Kalla kriget. Norge blev medlem i NATO, Sverige var alliansfritt men litade
på stöd västerifrån vid en krissituation, medan Finland prioriterade vänskapliga
relationer till supermaktsgrannen Sovjetunionen samtidigt som landet med tiden
ville betraktas som neutralt. Dessa tre vägväl var emellertid bara olika strategier för
att utifrån olika förutsättningar nå samma mål, det mål som inom småstatsteorin
betraktas som vägledande för alla småstaters utrikespolitiska strävanden; att bevara
det nationella oberoendet.
Den finländska utrikespolitiken kallas i Erling Bjøls terminologi ”pilot-fish”
beteende. Detta uppvisas av småstater som befinner sig i absolut närhet till en
hotande stormakt. Likt den lilla lotsfisken som undgår att bli uppäten genom
att hålla sig nära hajen försöker småstaten anpassa sig efter stormaktens önskemål i hopp om att bli lämnad i fred.
Undersökningens huvudsyfte är att utröna om den hegemoniska synen på
USA och Sovjetunionen i de norska, svenska och finländska samhällena påverkades av ländernas utrikespolitiska situationer - småstat ingående i ett allianssystem, obunden småstat respektive småstat i ett pilot-fish förhållande till Sovjetunionen. Undersökningen testar samtidigt även hypotesen att läroböcker, som
utgör undersökningens källmaterial, är utomordentliga mätare på politiskt
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betingade förändringar i samhällsklimatet. Frågeställningen sammanfattades i
kapitel 2.10 i tre delfrågor, som besvaras nedan.
Påverkas läroböckerna i en småstat av de utrikespolitiska förhållanden som
råder i landet?
Undersökningens tydligaste slutsats är att läroböcker påverkas av de utrikespolitiska förhållanden som råder i en småstat. Detta är tydligast i Finland, där
läroböckerna under Kalla kriget kraftigt påverkades av landets strävanden att
vinna Sovjetunionens förtroende. Utrikespolitiken förutsatte att man förmedlade välvilja gentemot den östra grannen, och läroböckerna var ett av de medier
i vilka denna välvilja manifesterades. För att kunna kombinera sovjetvänligheten
med neutralitetspolitikens krav tvingades man till allt mindre kritiklöshet också
gentemot USA, vilket kulminerade under 1980-talet.
I Sverige har läroböckerna förändrats i takt med de utrikespolitiska konjunkturerna under Kalla kriget. Störst har svängningarna varit i ämnet samhällskunskap, medan innehållet i ämnet historia varit mer stabilt, kanske genom sin tydligare koppling till en akademisk disciplin. Svängningarna i de svenska läroböckerna hänger samman med den svenska neutralitetspolitiken, som alltid innefattat
tyngdpunktsförskjutningar när stormakternas styrkeförhållanden eller det egna
behovet av hjälp förändrats. Neutralitetspolitiken förutsatte att man förmedlade
ett intryck av neutralitet, samtidigt som man i synnerhet i början av 1950-talet
var i behov av att vinna USA:s förtroende för att kunna räkna med stöd i en krissituation. Detta återspeglas också i de svenska läroböckerna.
I Norge förefaller däremot utrikespolitikens inverkan på läroböckerna ha varit
relativt liten. En tänkbar förklaring till detta är att den norska utrikespolitiken
under Kalla kriget vilade på de relativt trygga säkerhetsgarantier som NATOmedlemskapet gav. Det fanns inget behov av att likt i Finland hålla tillbaka kritiken gentemot Sovjetunionen, och då Norge hade formella garantier för amerikanskt stöd fanns det heller aldrig som i Sverige i början av 1950-talet något
behov av att slå vakt om stödet genom att visa upp en USA-vänlig attityd. Läroböcker med motstridiga uppfattningar om det sovjetiska samhällssystemet och det
norska NATO-medlemskapet har hela tiden funnits på den norska marknaden.
Det är bara i Norge som man under Kalla kriget finner läroböcker som
ifrågasätter det egna landets utrikespolitik.
Har läroböckernas innehåll styrts från politiskt håll, eller har utrikespolitiska
förhållandet indirekt kunnat påverka läroböckerna?
Den statliga granskning av läroböcker som under Kalla kriget fanns i alla tre
undersökningsländer var aldrig något effektivt redskap för att underordna läroböckerna statens utrikespolitik. Granskningen var godtycklig, och resultatet var
starkt beroende av de personliga åsikterna hos den som råkat få till uppdrag att
granska läroboken. I Finland tillsattes emellertid 1945 en statlig kommission för
att få bort kränkande omdömen om Sovjetunionen ur läroböckerna, och under
1970-talet granskades bilden av Sovjetunionen på de finländsk-sovjetiska läroboksseminarierna. Bägge dessa granskningar bidrog till att vrida de finländska
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läroböckerna i mer sovjetvänlig riktning. I synnerhet 1945 var de utrikespolitiska motiven bakom granskningen klart uttalade.
Utrikespolitikens påverkan på läroböckerna var emellertid i huvudsak indirekt.
De utrikespolitiska förhållandena i Norge, Sverige och Finland skapade olika
samhällsklimat, som i sin tur påverkade vilket material lärarna önskade finna i
läroböckerna. Det skapades därigenom en efterfrågan på läroböcker som passade i
det aktuella samhällsklimatet, och läroboksförfattarna skrev för att möta denna
efterfrågan. I Norge fanns det en marknad för läroböcker med såväl vänster- som
högerperspektiv, medan det i Finland fanns en finsk och en finlandssvensk läroboksmarknad. På den finlandssvenska läroboksmarknaden efterfrågades något
mer sovjetkritiska läroböcker än på den finska. Orsaken var antagligen att finlandssvenskarna ofta stod politiskt till höger, följde medier från Sverige och geografiskt befann sig längre från Sovjetunionen än de flesta andra finländare. Skillnaden mellan finska och finlandssvenska läroböcker går inte att förklara med att
det funnits en direkt statlig styrning, och detta stöder därför antagandet att samhällsklimatet var den viktigaste förmedlaren mellan utrikespolitik och läroböcker.
Hur löses i läroböckerna motsättningen mellan småstatens intresse av att å
ena sidan främja legalistiska principer mellan stater och upprätthålla enighet
inom landet, och å andra sidan uppvisa en medgörlig attityd gentemot
hotande stormakter?
Enligt småstatsteorin har småstater mycket att vinna på en fungerande internationell rättsordning. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att läroboksförfattare från småstaterna Norge och Sverige under Kalla kriget utifrån
ett legalistiskt perspektiv kraftigt tog avstånd från såväl amerikanska som sovjetiska förbrytelser mot mindre stater. Det främsta undantaget är åren efter andra
världskrigets slut, då man i Sverige höll tillbaks på kritiken gentemot Sovjetunionen. I Finland fick däremot legalismen konsekvent stå tillbaka för behovet av
att hålla sig på god fot med Sovjetunionen, som behandlades relativt okritiskt.
Då de finländska läroböckerna under 1970-talet ändå kritiserade USA för bland
annat Vietnamkriget och de sociala problemen i hemlandet blev läroböckerna
obalanserade till Sovjetunionens förmån. Under 1980-talet uppnådde man
emellertid en sorts neutralitet genom att behandla även USA okritiskt. Den
finländska eftergivenheten gentemot Sovjetunionen hade emellertid sina gränser. Vissa punkter i historien var så viktiga för den nationella sammanhållningen
och självbestämmandet att man inte kunde svälja den sovjetiska tolkningen av
dem. Dit hörde de militära konflikterna mellan Sovjetunionen och Finland.

11.9 Den politiska läroboken
Undersökningen visar med största tydlighet att läroböcker snabbt följer med i politiska svängningar, och att de därigenom utgör en av de bästa tänkbara mätarna på
samhällsklimatet i ett land. Detta kommer sig av att läroboken är ett medium som
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för att kunna hävda sig på marknaden måste appellera till breda befolkningsgrupper. Den tvingas därigenom bli en minsta gemensam nämnare för ett samhälles syn
på historien och samtiden. Därigenom är läroboken mycket känslig för förändringar i vad som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt. Detta påverkade de
finländska och i mindre utsträckning de svenska läroböckernas skildring av Sovjetunionen. Avståndet till Sovjetunionen samt den trygghet som NATO-medlemskapet gav gjorde emellertid att behandlingen av supermakten i Norge inte drogs in i
sfären av politiskt korrekthet. De norska läroboksförfattarna hade före, under och
efter Kalla kriget stor frihet att efter eget tycke risa eller rosa Sovjetunionen. Naturligtvis existerade politisk korrekthet även i Norge, men den visade sig på andra områden. Den framträdde till exempel tydligt när jämställdhet och ursprungsbefolkningar, främst indianerna, behandlades.
Det finns emellertid även delar av Sovjetunionens och USA:s historia som
inte uppvisar några större förändringar över tiden. När det gäller historia äldre
än 1900-talet förefaller det som att generation efter generation av läroboksförfattare skrivit av sina föregångare. Detta överensstämmer med en allmänt spridd
uppfattning om hur läroboksproduktion går till. Det ligger också i linje med
slutsatserna hos den betydande mängd forskning som skapat bilden av att läroboken är ett konservativt medium. Denna undersökning ger emellertid ett avgörande komplement till bilden då den visar att läroböcker enbart är konservativa
i vissa avseenden. Äldre material kan traderas oförändrat när det upplevs som
harmlöst och är av ringa politiskt intresse, som till exempel Katarina den storas
flickskolor. Däremot kommer de punkter i läroböckerna som tangerar politiskt
laddade frågor, som exempelvis för- och nackdelarna hos olika ekonomiska
system, att förändras mycket snabbt i takt med förändringar i samhällsklimatet.
Avhandlingen lämnar bidrag till två forskningsfält. Dels ger den ett bidrag
till forskningen kring samhällsklimatet i de nordiska länderna under Kalla kriget. Det mest iögonenfallande resultatet härvidlag är hur kraftigt förhållandena i
Finland skilde sig från dem i Sverige och Norge, i synnerhet under 1970-talet.
Det finländska utrikespolitiska beroendet av Sovjetunionen skapade ett samhällsklimat där endast läroböcker med relativt positiv tendens i sin skildring av
Sovjetunionen hittade en marknad. Turo Uskali fann samma anpassning till
Sovjetunionen i sin studie av finländska Moskva-korrespondenters rapportering,
och även han kunde i sitt källmaterial konstatera att det fanns betydligt större
utrymme för sovjetkritik Sverige. I takt med att nya noggranna källstudier av
det finländska samhället under Kalla kriget publiceras bekräftas alltså den
kritiska bild av de ”finlandiserade” årtiondena som Timo Vihavainen skisserade
i Kansakunta rähmällään redan 1990, året innan Sovjetunionen kollapsade.
Vad beträffar den politiskt betingade gallringen av det finländska läroboksbeståndet sommaren 1945 ger denna avhandling en delvis annan bild än den
som framkommer hos Jukka Rantala, den forskare som senast berört ämnet.
Rantala beskriver granskningen som ytlig, medan denna avhandling visar hur
bilden av Sovjetunionen i de finländska läroböckerna helt förändrades.
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Skillnaden kommer sig antagligen av olikheter i frågeställning och källmaterial.
Rantala undersöker hur händelserna passar in i de finländska kommunisternas
strävanden att omvandla det finländska samhället efter sina önskemål, och
använder sig främst av arkivmaterial från FKP och DFFF. I jämförelse med den
yttersta vänsterns förhoppningar var resultatet av läroboksgranskningen utan
tvekan klent, då den endast omfattade bilden av Sovjetunionen och knappast
alls berörde förhållandena i det finländska samhället. Däremot var revisionen
1945 en mycket grundlig anpassning av det finländska läroboksbeståndet till
den nya utrikespolitikens krav.
En stor del av den tidigare forskningen kring läroböcker har lyft fram lärostoffets konservativa och trögföränderliga karaktär. Detta gäller framför allt
svensk arbeten av till exempel Herbert Tingsten, Lena Olsson och Louis Ajagan-Lester. Nyare norsk forskning målar emellertid upp en annan bild. Enligt
Svein Lorentzensens Ja vi elsker… från 2005 förhåller sig norska läroböcker i
historia och samhällskunskap för grundskolan sedan 1970-talet kritiskt till det
traditionella, nationalistiska läroboksstoffet. Ola Svein Stugu menar att norska
gymnasieläroböcker i historia från detta årtusende har en liberal-radikal tendens
och uppvisar stark sympati för mänskliga rättigheter, social utjämning och politisk frigörelse.7
Denna avhandling visar att det politiskt känsliga stoffet i läroböcker är en utomordentlig mätare på det aktuella samhällsklimatet då läroböckerna skrivits,
eftersom det omedelbart följer med i samhällsförändringar. Detta gäller i såväl
Norge och Sverige som i Finland. Att annan forskning betonat de konservativa
dragen hos läroböckerna kan kanske delvis förklaras med att man undersökt
lärostoff som inte ingår i det politiskt kontroversiella, lättföränderliga materialet, utan fokuserat på mer perifera delar av läroböckerna. Forskningen har till
exempel fokuserat på bilden av tredje världen, inte första eller andra. Den
främsta förklaringen är dock antagligen att forskningen bedrivits utifrån teoretiska perspektiv och frågeställningar för vilka förändring är en andra rangens
fråga, och har därför inte lyft fram de förändringar som faktiskt går att finna i
deras källmaterial.
Att forskningen först på 2000-talet börjat uppmärksamma föränderligheten i
läroboksbeståndet beror inte på att läroböckerna nyligen brutit med sekelgamla
traditioner. Både Lorentzen och denna avhandling konstaterar till exempel
vilket stor brott som skedde mellan 1960- och 1970-talet. Det förefaller
emellertid som om forskningen kring läroböcker fram tills alldeles nyligen snarare deltagit i förändringsprocessen än studerat den. Forskningen har ofta haft
ett progressivt syfte, och genom att uppmärksamma konservativt och fördomsfullt material i läroböckerna har forskningen bidragit till att läroböckerna
blivit ett medium känsligt för politiska vindar. Detta gäller i synnerhet
Tingsten, som när han skrev om läroböcker snarare var opinionsbildare än
7 Lorentzen 2005 s227f, Stugu 2001 s60f
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forskare. Tidningen DN bedrev också i början av 1950-talet, under hans chefredaktörskap, en utdragen kampanj mot antisemitism och rasism i läroböcker.
Att det hittills främst är i norsk forskning som läroböckernas progressiva och
föränderliga sidor lyfts fram hänger förmodligen samman med att det bedrivits
relativt mycket läroboksforskning i landet under det senaste decenniet. Inom
ämnet historia i Sverige har till exempel inget mer omfattande forskningsarbete
om läroböcker kommit ut sedan Andolfs Historien på gymnasiet 1972. Denna
avhandling är emellertid det först färdigställda av en rad arbeten om läroböcker
som för närvarande är under utarbetande i Sverige.
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Summary
Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet
Union in Norwegian, Swedish, and Finnish schoolbooks
during the Cold War
As the smoke cleared at the end of World War II, it was possible to glimpse the
contours of a new, polarised world order. Of the victorious allies, the USA and
the Soviet Union were in a class of their own, and it was soon apparent that their
wartime cooperation would collapse into antagonism. Small and medium-sized
states were drawn into the superpowers' edifice of alliances and blocs, or had to
make strenuous efforts to remain neutral. The term 'Cold War' was coined in
1947 to describe the deadlock, without open confrontation, that then ensued. For
the smaller European states that had not been occupied by Soviet forces, there
were two basic political choices: join NATO, the American-led, Western coalition; or remain neutral. The Nordic countries had all attempted to remain neutral
at the outbreak of World War II, but only Sweden succeeded in remaining so.
All the Nordic countries were democracies with market economies, and culturally were part of the Western tradition. For geographical and political reasons, however, their relations with the emerging system of blocs varied considerably. Plans for a freestanding Scandinavian defence alliance foundered on
Norway's demand that the alliance have closer formal ties to the Western powers than Sweden was prepared to countenance. Norway still bore the scars of
attempted neutrality in World War II; Sweden had succeeded better, so attitudes there towards continued neutrality were positive. Norway and Denmark
became members of NATO, on condition that they would not allow NATO
bases in peacetime, while Sweden was officially neutral, but in practice cooperated closely with NATO. Finland had lost two wars against the Soviet Union in
the course of World War II, and the political leadership was now determined to
avoid future conflicts between the countries. This forced Finland to adopt
policies intended to win the Soviet Union's confidence; yet at the same time,
the country tried, with the utmost caution, to circumvent Soviet influence,
which had reached its zenith in the years before the peace agreement between
the countries signed in 1948.
The purpose of this thesis is to study what effect foreign policy choices made in
Norway, Sweden, and Finland during the Cold War had on the manner in which
the Soviet Union and the USA were depicted in school textbooks published in
these three, small countries. Much of what has been written about textbooks
emphasises their conservatism and stubborn slowness to change. Against such a
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background, it is fruitful to consider whether, under certain circumstances,
textbooks can serve as gauges of the current social climate, and indeed of sudden
changes in it. Several factors suggest that textbooks are sensitive to changes in the
political climate. In order to be bought in the first place, their version of events
must acceptable to the teaching profession, and teachers are, by a broad margin,
the largest single group conversant with history and social studies as subjects.
Teachers' attitudes towards a range of issues are in turn affected by the social
climate. National curricula, and formerly the government review and approval
procedures, also ensured that textbooks were subject to state control in a way that
was not the case with other books and media.
The countries studied and the period in question (the inter-War period to
2004) have been chosen to make it possible to trace the influence of foreign
policy on textbooks. Norway, Sweden, and Finland occupied similar, neutral,
independent positions before World War II; thereafter, altered circumstances
led them to take different routes. The study begins in the inter-War period to
make it possible to identify the differences between the countries' textbooks
that arose after the War, and distinguish them from existing differences. Similarly, it is easier to make out the characteristics of the textbooks from the last
decades of the Cold War if they are viewed in the light of the books published
in the period 1992 to 2004.
Theory
The theoretical underpinning of the thesis derives from small state theory, a
political science model of the manner in which small states act to safeguard
their independence from the incursions of great powers. Erling Bjøl has argued
that there are many kinds of small state, and their situations are determined by
geographical parameters and domestic circumstances. The Nordic states belonged to different international categories, even though their political systems
were similar. Norway, like Denmark and Iceland, was part of a web of alliances,
Sweden was independent, while Finland played by the Soviet Union's rules; like
the little pilot-fish that stays close to the shark in the hopes of not being eaten,
Finland deferred to its eastern neighbour in the hopes of being left in peace.
Bjøl argues that the Nordic countries' situations correspond to three different
geographical parameters that dictate the manner in which foreign policy can,
and should, be pursued. One pioneer of small state theory, Annette Baker-Fox,
writes that an 'anti-balance of power' (comparable with Bjøl's 'pilot-fish' analogy) is typical to all small states. Since she bases her results on a study of World
War II, she cannot include strategies not yet adopted by small states that would
later to prove fruitful. Bjøl, Bo Huldt, and Ole Karup Rasmussen all emphasise,
for example, the small state's interest in parading its legalistic approach and its
efforts to observe the international rule of law.
Small state theory may not have been intended for application in the study of
textbooks, but it cannot be denied that school education can be used in a
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number of ways to promote small state independence. The education system
has traditionally served as a tool in the service of nationalism, and nationalism
has often been seen as an important contributory factor in people's ability and
willingness to resist. Similarly, teaching can promote national unity. Using
textbooks to convey a positive image of a menacing great power can, in the
short term, be a simple, cheap way for a small state to demonstrate an obliging
attitude, making concessions when the great power cannot be gainsaid, yet not
relinquishing the most important means of shoring up its own independence. A
care for legal principles can be articulated in textbooks, for example by condemning states that disregard the rules of international fair play.
There is a contradiction between these two strategies, however. In nationalist
history writing, in which the threat from neighbouring great powers is often
overblown to ensure that domestic differences are forgotten, and that the nation
unites in the face of an imminent attack by their sworn enemy. Any increase in
national unity and defence readiness that can be won in this way, however, has
to be weighed against the need to show a willingness to oblige the great power.
The national unity of a small state can be endangered if official portrayals of the
great power are so doctored in the name of Cupertino that much of the population ceases to have any confidence in them. A greater dilemma, perhaps, is
whether control of the content of the rising generation's textbooks can safely be
sacrificed, or whether instead it is a prerequisite for meeting the main objective
of small state foreign policy; the preservation of the state's independence?
Since small states are better served by emphasising the legalistic nature of the
international system, superpowers should accordingly be criticised when they let
might trump right. However, such a faith in legal principle routinely collides
with the need to keep neighbouring superpowers well-disposed. For example,
the Soviet Union's invasions of its smaller neighbours in the twentieth century
were hardly legally defensible, and the same was undoubtedly true of the USA's
actions against many small and medium-sized states. The USA, however, did
not loom as large as the Soviet Union on the Nordic, and in particularly the
Finnish, horizon. Correspondingly, the need for these particular small states to
prove their usefulness to the USA was all the less.
Method and sources
The study uses a method I term 'relative bias'. It builds on the fact that several readers, presented with two texts, can usually reach a consensus on which of
the texts has the most positive bias, even if they cannot agree on which text is
the most neutral or correct. An individual reader may think that the text they
all agree is the most positive is also the most objective, while another may prefer
the text with a more critical slant.
A study of the various textbooks' relative biases thus meets scholarly demands
for inter-subjectivity, while by using the method a historian can avoid retailing
mere personal opinion. In a comparative study such as this, the framework of
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the comparison is self-evident. Relative bias is useful both in comparing older
with more recent textbooks from the same country, and in comparing Swedish,
Norwegian, and Finnish books of the same date. Where I argue that Swedish
textbooks from the 1950s give a negative report of the state of the Soviet
Union, for example, I can base my assertion on the Soviet Union's more
positive portrayal in Finland at the same time, and on the fact that the same
superpower had previously been shown in a better light in Sweden. A further
advantage is that, unlike other methods, it offers the opportunity to pick up on
omissions. If one country's textbooks avoid mentioning the abuses inflicted in
the name of collectivisation, say, this silence is made more profound by more
outspoken accounts from other countries.
The study includes textbooks on history, geography, and social studies, since
it is primarily these subjects that incorporate politically sensitive subject matter
on the USA and the Soviet Union. The study comprises textbooks written both
for elementary schools and high schools; a narrower selection would have restricted the range of feasible comparisons, since teaching material in the different countries and at different times was grouped according to subject and level
of education. The published textbooks are complemented by archive material
on the operation of the authorities in Norway, Sweden, and Finland that inspected and approved textbooks.
The issues
The key question addressed in the thesis is whether textbooks published in small
states were influenced by foreign policy considerations. Is it possible to identify differences between Norwegian, Swedish, and Finnish textbooks in their accounts of
the Soviet Union and the USA that may be attributed to the foreign policy strategies that were determined by the countries' various geographical and political circumstances? Or were the textbooks isolated from such concerns so that, unaffected
by political upheaval, book after book continued to peddle old discourses, truths,
and prejudices whose origins were shrouded the past? Given that much previous
research has drawn our attention to the various mechanisms that ensured that textbooks were slow to change, if textbooks are now found to be sensitive to changes in
foreign policy, it becomes particularly interesting to investigate which mechanisms
lay behind this. Was textbook content controlled politically, or were foreign policy
issues able to influence textbooks indirectly? How strongly did institutional supervision, in the form of national curricula and government inspections, dictate what
was written on the USA and the Soviet Union? Even in the absence of direct political control, did the social climate in these three small states mean that the authors
were indirectly affected by foreign policy concerns?
If it is possible to find a link between foreign policy and textbooks, it remains
to ask whether the textbooks resolved the conflict between the interest of the
small state in promoting the rule of international law and maintaining national
unity, while demonstrating its obliging attitude towards the superpowers? How,
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for example, to depict the October Revolution and the Winter War so that the
significance of international law was accentuated, and a broad section of the
population was comfortable with the description, without at the same time ending up in the Soviet Union's bad books? Did they try to tread a middle path between the various demands, or did they avoid sensitive issues altogether? Did they
have to choose between principle and cooperation, and did this influence the
country's position on foreign policy?
The study's primary conclusion is that textbooks were influenced by the realities of small-state foreign policy. This is most evident in cold-war Finland, where
textbooks were strongly influenced by the country's efforts to win the Soviet Union's trust. Finnish foreign policy took it as read that they had to show goodwill
to their eastern neighbour, and textbooks were one of the media in which this was
on display. In order to combine friendliness towards the Soviet Union with the
demands of neutrality, the Finns were forced to adopt an evermore uncritical
approach towards the USA as well, reaching a nadir in the 1980s.
In Sweden, textbooks altered in step with the vagaries of foreign policy during
the Cold War. The most dramatic swerves were to be found in social studies, while
the content of history textbooks was more stable, perhaps because of their more
marked connection to an academic discipline. The textbooks' sudden changes are
linked to the Swedish policy of neutrality, with its ever-changing centre of balance
that reflected alterations in the superpowers' relationship and Sweden's own need
for help. Neutrality demanded that Sweden give an impression of neutrality while
at the same time, and particularly in the early 1950s, attempting to win the USA's
trust if they were to count on American help in a crisis; a fine line also trodden by
the textbooks of the day.
In Norway, meanwhile, it seems that impact of foreign policy on textbooks
was relatively small. One possible reason is that Norwegian foreign policy during the Cold War hinged on the comparatively firm security guarantees that
NATO membership bestowed. Unlike the Finns, the Norwegians had no reason to refrain from criticising the Soviet Union, and since they had a formal
guarantee of American support there was no need to safeguard themselves by
adopting a pro-American stance, as was the case in Sweden in the early 1950s.
Norwegian textbooks with wildly differing views on the Soviet social system
and Norway's NATO membership have always found a market. Only in Norway do we find textbooks that question their own country's foreign policies.
Government inspection of textbooks, which was usual in all three countries
during the Cold War, was never an effective tool in subordinating textbooks to
the state's foreign policies. Inspections were arbitrary, and their results were
strongly dependent on the personal opinions of those who happened to have been
appointed to inspect the textbooks. In Finland, meanwhile, a government commission was appointed to remove offensive accounts of the Soviet Union from
textbooks, and during the 1970s the representation of the Soviet Union was scrutinised at Finnish-Soviet textbook seminars. Both forms of inspection contributed
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to make the Finnish textbooks take a far more Soviet-friendly line. In particular
after 1945, the foreign policy motives behind government inspection were very
obvious.
In the main, however, the influence of foreign policy on textbooks was indirect. The direction of foreign policy in Norway, Sweden, and Finland created
different social climates, which in turn influenced the material that teachers
looked for in textbooks, creating a demand for textbooks appropriate to the current social climate. Authors wrote to satisfy this demand. In Norway there was a
market for textbooks with both left and right-wing perspectives, while in Finland
there was both a Finnish and a Finno-Swedish textbook market. Demand in the
Finno-Swedish market was for works a touch more critical of the Soviet Union
than in the Finnish market, probably because the Finland-Swedes were more
likely to be right-wing, often followed the Swedish media, and geographically
were further from the border with the Soviet Union than most other Finns. The
difference between Finnish and Finno-Swedish textbooks cannot put down to the
existence of direct, but underhand, state control, however; instead, it supports the
premise that social climate was the most important link between foreign policy
and textbooks.
According to small state theory, small states have much to gain from the rule
of international law. Under such circumstances it is unsurprising that during
the Cold War, authors in Norway and Sweden took a principled approach, and
distanced themselves from both American and Soviet crimes against smaller
states. In Sweden the exception was the years immediately after World War II,
when there was no criticism of the Soviet Union whatsoever. In Finland, legal
principles had to give way time and again to the need to stay on a good footing
with the Soviet Union, which was thus treated comparatively uncritically. In
view of the fact that Finnish textbooks of the 1970s took issue with the USA, in
particular over its domestic problems and the Vietnam War, their balance
tipped in favour of the Soviet Union. In the 1980s, however, a kind of neutrality was achieved by treating the USA uncritically as well. That said, Finnish
compliance did have its limits. Certain points in history were so important for
Finnish unity and self-determination that they could only reject the Soviet
Union's interpretation; hence their treatment of the military conflicts between
the Soviet Union and Finland.
The political textbook
I argue that textbooks closely follow political trends, and that they thus constitute one of the best possible measures of a country's social climate. Textbooks,
if they are to hold their own in the market, must appeal to the broadest possible
section of the population; accordingly they must reflect the least common denominator, be the subject history or the present. As a result, they were very sensitive to changes in what was held to be politically correct. Hence the Finnish and,
to a lesser extent, the Swedish textbooks' account of the Soviet Union. Con342

versely, distance from the Soviet Union, together with the security afforded by
NATO membership, meant that Norwegian treatments of the superpower could
disregard political correctness. Norwegian authors before, during, and after the
Cold War had the greatest freedom to exercise their own judgement, and praise
or blame the Soviet Union accordingly. Obviously political correctness existed in
Norway too, but it made itself felt in other areas; it is most apparent, for example,
in discussions of gender issues and indigenous populations, particularly the Native Americans.
There were, however, swathes of Russian and American history that were repeated unchanged. When it comes to history before than the twentieth century,
it seems that generation upon generation of textbook authors relied on their
predecessor’s judgements. This is in line with the general view on how textbooks are produced, and with the conclusion drawn by most researchers that
textbooks are a conservative medium. However, the present study provides an
important corrective, since it shows that textbooks are conservative only in
certain respects. Older material may indeed be rehearsed unaltered when it is
thought to be harmless, or of limited political interest, as was the case with
Catherine the Great's girls' schools for example, but the moment they touch on
politically loaded issues, for example the pros and cons of different economic
systems, textbooks tend to undergo rapid changes, in step with shifts in the social climate.
The thesis makes a contribution in two fields: in research into the social climate of the Nordic countries during the Cold War; and in the study of textbooks. The most striking result from the analysis of social climate is how
strongly conditions in Finland differed from those in Sweden and Norway,
particularly in the 1970s. Finnish dependence on the Soviet Union created an
atmosphere in which the only textbooks to find a market were those with an
evident 'positive bias' in depicting the Soviet Union. Turo Uskali observes the
same adaptation to the Soviet Union in his study of Finnish Moscow correspondents' reports, and he goes on to note from his source material the Swedes'
greater scope for criticism of the Soviet Union. With the publication of new,
detailed, source-based studies of Finnish society during the Cold War, we find
confirmation of the critical image of the 'Finlandised' decades that Timo Vihavainen outlined in Kansakunta rähmällään as early as 1990, a year before the
Soviet Union collapsed.
Turning to textbooks, much of the earlier research has emphasised their conservative nature. This is exemplified in Sweden by, for example, Herbert Tingsten,
Lena Olsson, and Louis Ajagan-Lester. More recent Norwegian research paints a
rather different picture. According to Svein Lorentzensen's Ja vi elsker… of 2005,
since the 1970s Norwegian history and social studies textbooks written for use in
elementary schools have been critical of the traditional, nationalistic content of their
precursors. Ola Svein Stugu argues that Norwegian high school history textbooks
from the turn of this century have a liberal-radical tone, evincing a strong sympathy
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for human rights, social equality, and political emancipation. I argue that the politically sensitive content of textbooks is an excellent barometer of the current social
climate when the textbooks were written, since they follow closely on the heels of
social change. This is as true of Norway and Sweden, as it is of Finland. The fact
that other studies have underlined the conservative nature of textbooks may in part
be explained by their focus not on the content that was politcally controversial or
variable, but rather on the more marginal content. For example, research has focussed on portrayals of the Third World, but not the First or Second. Nevertheless,
the main reason is that previous research uses theoretical perspectives and questions
in which change is of secondary interest, and has therefore overlooked such changes
as can be found in their source material.
That it is only in the twenty-first century that historians have begun to consider the fluid nature of textbooks should not be taken to mean that textbooks
have only recently broken with a centuries-old tradition; I agree with Lorentzen
in identifying a significant breach in the 1960s and 1970s, for example. Until
recently, however, it seems that research on textbooks participated in the process
of change more than studying it; it often had progressive aims, and by drawing
attention to the conservative and biased content, it contributed to the refashioning of the textbook as a medium sensitive to the winds of political change. This is
particularly true of Tingsten who, in writing on textbooks, shaped public opinion
rather than conducted research. In the early 1950s, the Swedish newspaper
Dagens Nyheter, under his editorship, waged a prolonged campaign against antiSemitism and racism in textbooks. The fact that it is primarily in Norwegian
research that textbooks' progressive, flexible nature has been brought to the fore
probably stems from the comparatively large amount of textbook research there in
the last decade. In Sweden, for example, no general study on history textbooks
has been published since Andolf's Historien på gymnasiet of 1972. This thesis,
however, is the first of several works currently in preparation in Sweden on history textbooks.
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Real- Haffner 1935: Geo- Carlsson, Rönnholm & Moskola/ grafi for middelsko- berg 1936a: Skolgeografi i två
Gym len.
kurser. ”Första kursen”.
nasium. Haffner & Knud- Carlsson, Rönnholm & Mosen 1939: Geografi berg 1936b: Skolgeografi i två
for den høyere skolen. kurser. ”Andra kursen”.
Schibsted,
&
Sømme 1936: Geografi for den høiere
skole.

Jotuni
1939:
Kansakoulun
maantiede.
Musikka 1936:
Valmistavan
koulun maantieto.
Sahlberg 1931: Leiviskä 1937:
Lärobok i geo- Koulun maangrafi för lär- tieto.
domsskolor II.
Sahlberg 1935: Aro, Rosberg &
Lärobok i geo- Poijärvi, 1937:
grafi för lär- Koulun maantieto.
domsskolor III.

Nelson & Westin 1938: Lärobok i geografi för realskolan,
kommunala mellanskolan och
gymnasiets första ring.
Swedberg & Olsson 1936:
Geografi för realskolan och
kommunala mellanskolan.
Swedberg 1936: Geografi för det
differentierade
gymnasiet.
”Kursen för det treåriga gymnasiets tredje ring och det fyraåriga gymnasiets fjärde ring”.
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1940- Norge
1949
Fagerjord 1941: Norges
His- historie
med
vertoria denshistorie for folkeFolk- skolen og ungdomsskola skolen.
Kleppen 1945:Norges
historie med avsnitt av
verdens historie.
Eriksen 1946 (&
1949): Historie for
folkeskolen.
Real- Høst & Kjeldstadli
skola, 1948: Verdenshistorie.
gymn
Midgaard 1946: Den
&
mots. nyeste tids historie.
Skard & Midgaard
1946: Verdenshistorie.
”Lærebok for realskolen og gymnasiet”.
Bergsgård 1945: Verdenshistorie 1815-1945.

Sverige

Finland (Svenska) Finland (Finska)

Bergström & Greiff
1946: Lärobok i svensk
och allmän historia för
folkskolan.

Ottelin
1947:
Världshistorien.
”Historia för folkskolan”.

Morén 1943 & 1949:
Lärobok i historia för
folkskolan.
1948:
Jacobsson & Erlands- Ottelin
son 1941: Allmän his- Allmän historia för
mellanskolor,
toria för realskolan.
flickskolor
och
seminarier. ”III.
Nya tiden”.
1942:
Jacobsson & Söderlund Ottelin
Finlands historia
1949: Allmän historia.
för mellanskolor,
flickskolor
och
Thunberg & Söderlund seminarier.
1949: Svensk historia för
gymnasiet.
Schybergson, C.M. & Thyresson, B, 1945a:
Nya tidens historia I. 1945b: Nya tidens historia II. Natur & Kultur.

Juva, Merikoski,
& Salmela 1944:
Isänmaan historia
sekä muiden kansojen vaiheita.

Mantere & Sarva
1946: Historian
oppikirja
keskikouluille.” Osa II.
Uusi ja uusin
aika.”
Mantere & Sarva
1948: Keskikoulun
suomen historia.

Lindeqvist, K.O,
Stang & Lange 1940:
1946: Uuden ajan
6000 år verdenshishistorian
oppitorie. ”Tilleggshefte:
kirja.
1870-1940”.
Ræder 1940: Verdenshistorie for realskole og
gymnas.
1947: Hakalehto & SalGeog Holmsen & Wiborg Swedberg & Hagnell Sahlberg
1949: Geografi for 1940: Geografi för folk- Lärobok i geografi. mela 1949: Isänrafi
maa ja maailma:
II.
skolan.
Folk- folkeskolen.
Kansakoulun maskola
Nelson & Rydefält
antieto.
1948: Geografi för folkskolan.
Auer & MerikosSchulstad 1945: Geo- Orrgård & Almhult
ki, 1946: Maanti1948: Folkskolans geografi for folkeskolen.
eto
kansakouluja
grafi.
varten.
Real- Haffner & Knudsen Carlsson, Rönnholm &
Leiviskä 1944 &
skola, 1942: Geografi for den Moberg 1942: Skolgeo1949:
Koulun
gym- høgre skolen. Bind I.
grafi i två kurser. II
maantieto.
nasEllefsen, Schibsted & Nelson & Westin 1943:
ium. Sømme, 1946: Geo- Lärobok i geografi för
grafi for den høgre realskolan, kommunala
mellanskolan och gymskolen. Bind I.
nasiets första ring.
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Moberg & Näsmark
1947:
Skolgeografi.
”Andra kursen” 1948:
Skolgeografi.
”Första
kursen”.
Orheim & Refsdal Swedberg, Sven, 1945:
1945: Geografi for Geografi för det differgymnasiet.
realskolen og det 5-årige entierade
Första delen.
gymnasiet. Bind I.

Sahlberg
1948: Aro, Rosberg &
1945:
Lärobok i geografi Poijärvi
för lärdomsskolor Koulun maantieto.
II.

19501959
Historia
Folkskola/
Mellanstadium

Norge

Sverige

Finland (Finska)

Hæreid & Amundsen 1959: Vi
ere en nasjon.
”Norges og verdenshistorie”.

Grimberg, Wirsén &
Svanström 1952: Världshistoria för folkskolan.
Wirsén 1954: Historia
för folkskolan.

Mantere & Sarva
1957:
Historian
oppikirja. ”Kansakouluja varten”.

Realskola,
gymnasium.
&
motsv
.

Ræder
1950:
Verdenshistorie for
realskole og gymnas.
Bergsgård, Arne,
1956: Verdenshistorie 1815-1955.
Skard & Midgaard 1956: Verdenshistorie.
”Lærebok
for
realskolen
og
gymnasiet”.

Horn & Schulstad 1954: Folkeskolens geografi.
Holmsen & Wiborg 1953: Geografi
for folkeskolen.
Real- Ellefsen, Schibskola, sted & Sømme
gymn 1955: Geografi for
.
den høgre skolen.
”Bind I”.
Geografi
Folkskola

Finland (Svenska)

Ottelin 1954: Världshistorien. ”Historia
för folkskolan”.
Malmberg
1953:
Historia i sammandrag för folkskolor.
Malmberg & von
Koskull 1957: Historia för folkskolan.
1959: Ottelin 1954: AllDannert & Lendin Lindeqvist
1951: Världshistorien för Uuden ajan histo- män historia. ”För
rian oppikirja.
mellanskolor, flickrealskolan.
skolor och seminarier. III. Nya tiden”.
Erlandsson & Wichman
1950: Allmän historia för
realskolan.
Mickwitz,
1957:
Lindberg, Tham &
Nya tidens historia I.
Thunell 1956: Världshistoria III.
Söderlund & Seth
1956: Allmän historia
för gymnasiet.
Bäcklin,
Holmberg,
Lendin & Valentin
1957: Allmän historia
för gymnasiet.
1957:
Nelson & Rydefält Hakalehto & Sal- Sahlberg,
1954: Geografi för folk- mela 1957: Isän- Lärobok i geografi
maan ja maailman för folkskolor II.
skolan.
Orrgård & Almhult maantieto. ”7-vuo1957: Folkskolans geo- tista kansakoulua
varten”.
grafi. ”Andra delen”.
1956:
Nelson & Westin 1956: Näsmark & Vää- Sahlberg
Lärobok i geografi för nänen 1959: Oppi- Lärobok i geografi
för lärdomsskolor II.
realskolan och gymnasiets koulun maantieto.
första ring.
Näsmark & Nilsson Leiviskä 1955: Ko1957: Skolgeografi för ulun maantieto.
treårig realskola.
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Haffner & Knudsen 1957: Geografi for den høgre
skolen I.

Nelson Stolpe & Wiman
1955: Geografi för gymnasiet 1. 1957: Geografi
för gymnasiet 2.
Swedberg 1950: Geografi för det differentierade gymnasiet. 1.
Näsmark,
Nilsson,
Hjulström & Lagerstedt 1954: Geografi för
gymnasiet.

Eskola & Renkonen
1954:
Lukion
maantiede.
Aro Rosberg &
Poijärvi 1954: Koulun maantieto.


19601969
Historia
Folkskola /
Mellanstadium

Realskola,
högstadium,
gymnasium

Norge
Hæreid
&
Amundsen, 1965:
Vi ere en nasjon.
Stokke,
Bernhard, 1962: Folket
vårt
gjennom
tidene.
”Norgessoge,
samfunnslære og
verdssoge
med
bilete, kart og
oppgåver”.
Lien & Wik
1965: Historie for
ungdomsskolen. 7.9. år.
Midgaard 1961:
Den nyeste tids
historie.
Hilmo & Øverås
1965-1967:
Historie for ungdomsskolen (7.-9.
Skoleåret).

Ræder
1960:
Verdenshistorie for
realskole og gymnas.
348

Sverige

Finland (Finska)

Finland
(Svenska)
Tham 1963: Historien och Sallas & Alanen 1962: Cavonius &
samhället. ”Lärobok i his- Muinaisuudesta nyky- Mickwitz
toria
för
grundskolan. aikaan. ”Kansakoulun 1964: Historien behistorian oppikirja”.
Årskurs 4-6”.
rättar.
Kahnberg & Lindeberg Santamäki & Heikin1960:
Genom
tiderna. heimo 1963: Auroin,
miettehin.
”Lärobok i historia för en- miekoin,
hetsskolan. Del 1 Mellan- ”Kansakoulun histostadiet.
rian oppikirja”.
Björkbom, Düsing & von Juva, Merikoski, SalHorn 1967: ”Historia” i mela & Keskinen
Grundskolans orienterings- 1961: Isänmaan historia sekä muiden kanämnen.
sojen vaiheita.
Kahnberg & Lindeberg Lehtonen 1966: Vuo- Ottelin
1964: Genom tiderna 2G. sisadat vierivät 2. 1960: Fin”Lärobok i historia för ”Keskikoulun yleisen lands histogrundskolan. Högstadiet.
”För
historian
oppikirja. ria.
Uusin aika”.
mellanskolor…”.
Dannert & Lendin 1962: Vierros, Kirkinen & Von KosHistoria för enhetsskolans Häkli, 1967: Maailma kull 1961:
högstadium. ”1. Årskurs ennen ja nyt I.
Allmän
historia för
7-8”.
Ander & Rudvall 1966: Vierros Paasivirta & mellanskoRiikkonen
1968: lan. ”Nya
Historia för årskurs 8.
Söderlund & Seth, 1962: All- Maailma ennen ja nyt. tiden”.
”II
osa.
Wienin
män historia för gymnasiet.
nyky- Mickwitz
Borg & Nordell: Historia för kongressista
1967: Nya
gymnasiet 1967: ”Årskurs aikaan”.
tidens his1”. 1969: ”Årskurs 2”.
toria I.
Nordell, Gustafson & Johansson 1968: Historia för
gymnasiet. ”Årskurs 3”.
Bäcklin, Carlsson, Lendin Vehvilä & Castrén Schybergs& Valentin 1965: Historia 1967: Suomen his- son 1963:
för gymnasiet. ”Allmän och toria
lukioluokkia Nya tidens
historia II.
nordisk historia efter år varten.
1000”.

Geografi
Folkskola

Högstadium,
Realskola,
och
gymnasium

Samh.
kunsk.
Realskola
Gymnasium.

Brolin, Dannert & Holmberg 1968: Historiens huvudlinjer del 2B. ”Lärobok
för gymnasiet årskurs 2…”
Kavaleff, Levén-Andersson
& von Ahlefeld-Vejde
1969: Historia för gymnasiet.
”Årskurs 1”.
Rødevand, Fares- Johnsson & Olsson 1969: Auer & Merikoski
Maantieto:
tveit & Hansen Geografi för grundskolan. 1962:
kansakouluja varten.
1968: Vår verd- ”Del 2. Årskurs 5-6”
ensdel. ”Europa og
Sovjetunionen.
Geografi for 5.
skoleår med lesestykker”.
Horn & Schul- Holdar & Rydefält 1967:
stad 1961: Folke- ”Geografi” i Grundskolans
orienteringsämnen.
skolens geografi.
Haffner & Knud- Sellergren 1964: Geografi för Poijärvi & Renkonen
Keskikoulun
sen 1961: Geo- grundskolans
högstadium. 1966:
maantieto.
grafi for den høgre ”Årskurs 8”.
skolen.
Bø & Storaas Holdar & Rydefält 1964:
geografi.
1965 & 1966: Grundskolans
Geografi for ung- ”Årskurs 8”.
domsskolen 7. &
9. skoleår.
Ellefsen, Schib- Bergsten & Lägnert, 1960: Hakalehto & Salmela
sted & Sømme Geografi för gymnasiet II. 1960: Isänmaan ja
1962: Geografi. 1963: Geografi för gymnasiet maailman maantieto.
”Bind 1”.
I.
Näsmark, Nilsson, Helmfrid, Hjulström & Lagerstedt: Geografi för gymnasiet. 1964: ”Första delen”.
1963: ”Andra delen”.

Sahlberg
1964: Lärobok i geografi
för
folkskolor II.

Sahlberg
1965: Lärobok i geografi
för
läroverk II

Meinander
1965: Samhället
vi
lever i.
Garland, Helmfrid, Holmberg, Jansson & Linnarsson: Samhällskunskap för
gymnasiet. 1967: Åk 1 &
1968: Åk 2:2.
Palme 1962: Gymnasiets
samhällslära.
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1970Norge
1979
Histo- (Når inte fram till min
undersökningsperiod).
ria
Mellanstadium

Sverige

Eklund, Hildingsson, Husén,
Thorén & Åberg 1970: Ur folkens liv. ”Lärobok i historia för
grundskolans årskurs 6”.
Kahnberg, Alf, Lindeberg,
Gösta & Andersson, Einar,
Genom tiderna ”Mellanstadiet”
1974: ”B” & 1975: ”C”.
HögSkogstad 1972: Historien Häger & Rystad 1975: Historia.
stadium forteller. ”Lære- og lese- ”Högstadiet årskurs 7-9.
bok i historie for ungdomsskolen”. Bind 3, 9.
skoleår.
Hilmo
&
Øverås Bergström, Börje, 1975: Histo1969-1971: Historie for ria 1. ”Sex arbetsområden för
ungdomsskolen (7.-9. sko- högstadiet. Parasoll”. 1976:
Historia 2. ”Fyra arbetsområden
leåret).
Coldevin: Historie for 7.- för högstadiet. Parasoll”.
9. Skuleåret i den niårige
folkeskulen.
GymColdevin & Coldevin Häger: Grepp om historien.
nasium 1976: Sjøveiene åpner 1978: ”Del 1. Medeltiden till
verden. ”Historie for och med upplysningstiden”.
gymnaset. Bind II”.
1979: ”Del 2. …till och med
Moen 1974: Verdenshis- andra världskriget”
torien 1870-1970.

”Historie for den videregående skole”. Holmboe
1980: Verden fram til
1770. Myhrvold 1975:
Verden 1770-1870.
Holden 1975a: Mot vår
egen tid 1920-1945.
1975b: Vår egen tid 1945
til i dag.

Graninger & Tägil 1973: Historia i centrum och periferi. ”Del 1.
Högmedeltiden till Franska revolutionen”, 1975: ”Del 2: ”Franska
revolutionen till 1914”, ”Del 3.
Tiden efter 1914”.
Ander, Rodhe, & Bjällerstedt,
1972: Historia för gymnasieskolans sociala linje 1.
Ander, Rodhe, Bergel, Hællquist, Sonden-Hællquist, &
Vallmark 1973: Historia för gymnasieskolans sociala linje 2.
Cappelens geografi for Johnsson & Olsson 1974: Vår
Geoggrunnskolen, 1977: ”Bind geografi. ”Stadieboken i geografi
rafi
Mellan- 2, 5. skoleår. Europa”. för mellanstadiet”.
stadium 1980: ”Bind 3, 6. Skoleår.
Verden”.

350

Finland
Lehtonen & Huttunen
1972: Peruskoulun historia 2. ”Kuudetta kouluvuotta varten”.
Castrén & Riikkonen
1975: Historia ja me 6.
Lehtonen & Huttunen
1973: Peruskoulun historia 3. ”Seitsemättä kouluvuotta varten”.
Lehtonen, Huttunen &
Laine 1977: Peruskoulun historia 4. ”Kahdeksatta kouluvuotta varten”.
Castrén & Riikkonen
1978a: Historia ja me 7.
1978b: Historia ja me 8.
Vierros 1971: Världshistoria 1. ”Från Columbus till Napoleon.
Vierros, Paasivirta &
Riikkonen 1974: Världshistoria 2. ”Från Wienkongressen till våra dagar”. 1976: Maailma
ennen ja nyt. ”II osa.
Wienin
kongressista
nykyaikaan.”
Sarva & Niemi 1971:
Historian oppikirja lukioluokkia varten. ”2.
Uusi ja uusin aika”.
Leimu & Pulkkinen
1978: Lukion historia
2”. ”Laajentuvan vaihdannan yhteiskunta.
Vehviläinen 1979: Lukion historia 4. ”Teollistuva yhteiskunta”.
Vuoristo & Lehtiö
1973: Maantieto 6b.
Haila mfl 1974: Maantieto 3b. ”5. luokan
kurssi.”

Jenshus 1972: Geografi 5
for 5. klasse i grunnskolen.
1974: Geografi 6 for
grunnskolen.
Rydstedt, Bjarne, mfl, 1974:
Gena 3. ”Geografi och naturkunskap för mellanstadiet”.

Högstadium

Gymnasium

Samhällskunskap
Realsk/
högst.
Gymnasium

Geografi Figved, Foss-um
&
Aarestad
1974:
”Grunnbok for 7. skoleår.”
Aarestad
1976:
”Grunnbok for 9. skoleår”.
Bø & Stroraas 1974: Geografi for ungdomsskolen.
”7. skuleår”.

Nordström, Johnsson, Norborg, Abrahamsson & Andersson, 1975: Stadieboken i geografi
för högstadiet.
Thorstensson, Hildingsson &
Husén 1970: Geografi 1. ”Sex
arbetsområden för högstadiet”.

Virtanen, Leino, Kukko & Niemelä 1976:
Peruskoulun maantieto
4. ”Naapurimaat ”.
Virtanen, Leino &
Kukko, 1977: Peruskoulun maantieto 5.
”Euroopan maat”.
Kosonen Paarlahti &
Kukko 1979: Peruskoulun maantieto 7
Lilja, Louhisola, Nousiainen, Syrjänen & Johansson 1977: Världen
vi lever i 7. ”Polartrakternas, Nordamerikas
och Sydamerikas…”.
Haila, Lappalainen &
Laulajainen 1974: Maantieto 5. ”7. luokan
kurssi”.

Nilsen 1974: Vest-Europa
og USA. Global-serien.
Ingebrigtsen,
Jerman,
Nielsen & Riiser, 1977:
Kulturgeografi. ”Geografi
2 for videregående skoler”. Bokmål.
Solerød, Hans, Lone,
Øyvind, Kristiansen, Asle,
1977: Geografi for den
vidaregåande skolen.
Husén, Hildingsson, Henriksson & Sundqvist 1973: Samhällskunskap 1. ”Grundbok. Sex
arbetsområden för högstadiet”.
Husén mfl 1976: Samhällskunskap 3. ”Grundbok. Sex arbetsområden för högstadiet”.
Liljequist, Björkryd, Andersson, & Waller 1978: Världen vårt samhälle. ”HSENT. Samhällskunskap för gymnasiet 3och 4-åriga linjer”.
Nilsson, Moding, & Albinsson
1971: Politik och samhälle.
”Samhällskunskap för gymnasiet. Hum. Sh. Ek. åk 3”.

Lehtonen & Huttunen
1976: Peruskoulun yhteiskuntatieto. ”Yhdeksättä kouluvuotta varten”.
Meinander & Selén
Samhället vi lever i
1973: 1. 1974: 3.
Saija & Tuominen
1976: Lukion taloustieto
ja yhteiskuntaoppi 2.
”Yhteiskuntaoppi”.
Gummerus.
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19801991
Historia
Mellanstadiet
Högstadium
.

Gymnasium

Norge

Westin & Pederby
1982: Historia. ”Mellanstadiet. Faktabok
med uppslagsdel. Del
3 Åk 6.”
Hansejordet 1988: Torbacke, Furuhagen,
Historie.
Häger,
Lindström,
”Samfunnsfag før Villius & Ågren 1985:
Historia för högstadiet.
ungdomssteget.
Ertresvaag, Glad
&
Rognaldsen
1990: I fokus 9.
”Samfunnsfag”.
1989:
Sveen & Aastad: Hildingsson
historia.
Samfunn
7-9: Levande
1990: Maskiner og ”Högstadieboken.
Version II”.
maktkamp.
”Historie 2”. 1989:
Inn i atomalderen.
”Historie 3”
Bjørnsen
1988: Graninger, Tägil &
Norges- og verd- Carlsson 1983: Vägar
enshistorie før 1850. till nuet. ”Historia för
1985: Norges- og gymnasieskolan efter
verdenshistorie
1800”.
etter1850.
Alnæs 1988: Nor- Bergström, Löwgren
ges- og verden- & Almgren 1983:
shistorie før 1850. Alla tiders historia.
”Grundbok i historia
Holden 1984a: för gymnasieskolans
och
Gjennom tidene. humanistiska
Historie for den samhällsvetenskapliga
linjer”.
vidaregåande
skolen. ”Mot vår
eiga tid 19201945”.
1984b:
”Vår eiga tid frå
1945 til i dag”.

Hansen, Knut Ingar, 1986: O-fag.
”Grunnbok 6A.
O-Fag.
Mellan- 1990:
”Grunnbok. 6B”.
stadium
Geografi
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Sverige

Nordling,
Wittenstam, Fröroth & Rune
1986: Vida världen 2.
& 1984: Vida världen
3.
”Geografi,
Naturkunskap, Samhällskunskap”.
Grundboken.

Finland (Finska)

Finland (Svenska)

Louhisola, Niemi & Castrén, Kiravuo,
Louhisola, Mia, 1984: Koskipää, MietHistorian maailma 6. tinen, & Kervinen, 1991: Historien berättar 6.
Castrén, Riikonen & Ahlskog & SandSuuronen 1990: Hi- holm 1987: Vår
storia ja me 7. historia åk 7.
”Koululaisen
maa- 1990: Vår historia
ilmanhistoria”. 1985: åk 8.
Historia ja me. Koululaisen
maailmanhistoria 8.

Lemppinen & Markkanen mfl: Historian
linjoja. 1982: ”Lukion kurssit 1-2”. 1986a:
”Lukion kurssit 4-5”,
1986b: ”Lukion kurssi
6”.

Ahlskog & Wallenius 1985: Historia för gymnasiet
kurs 4. ”Industrialism och imperialism. Världshistorien 1815-1920”.
Klingenberg
&
Wallenius 1990:
…kurs 5. Nationalism och internationalism efter
första världskriget.
Nyberg 1984: …
kurs 6. ”Autonomi och självständighet.
Det
moderna Finlands
tillkomst.

Louhisola,
Hiidensalo, & Louhisola,
1981: Meidän maailma 5. ”Tekstiosa.
Luontoa ja ihmisen
toiminta Euroopan
maissa.
Opettajan
opas”.

Mollgren
&
Wikman 1991:
Vår jord åk 5.
”Geografi
för
grundskolan”.

Moe 1981: Geografi/Naturfag C.
”Kompass – orienteringsfag for
grunnskolen”.
Högsta- Amundsen
&
dium
Mikkelsen 1987:
Samfunn 7-9. Naturen og mennesket. ”Geografi 1”.
1989:
Samfunn
7-9. En delt verden.
”Geografi 3”.
Ertresvaag, Rognaldsen & Aanes
1988: I Fokus 7.
”Samfunnsfag”.
Dolve, Trømborg
&
Hansejordet
(red) 1986: Geografi.
”Slag.
Samfunnsfag for
ungdomstrinnet”.
Samhällskunsk.
Högst.
Gymn.

Wennberg, Tillman
& Lindström 1983:
Geografi för högstadiet.
”Del 1”.

Lilja, Louhisola, Nousiainen & Syrjänen
1981: Meidän maailma 7. ”Tekstiosa.
Napaseutujen, AngloAmerikan ja Latinalaisen Amerikan maantietoa.”
Kosonen, Paarlahti &
Kukko 1983: Peruskoulun maantieto 7.

Palenius, Elisabeth & Louhisola,
Oiva,
1989:
Jorden runt åk 7.
Textdel.
1990:
Jorden runt åk 8.
Textdel.

Forsström, Holdar & Kosonen, Lahti &
Sellergren 1980: Geo- Paarlahti 1991: Tellus.
”Peruskoulun
grafiboken.
maantieto”.
Nygrén, Bengt, 1980:
Samhälle 1. ”Sex arbetsområden för högstadiet”. Samhälle 3.
”Fem arbetsområden
för högstadiet”.
Ekström, Larsson &
Williamsson
1985:
Politik. HSENT Årskurs 1 gymnasieskolan”. Ekström mfl
1986: Politik. ”NT 2”.
Liljequist & Björkryd
mfl, 1985: Världen vårt
samhälle.
”Samhällskunskap
gymnasieskolans
3och 4-åriga linjer.

1992- Norge
2004
His- Libæk & Stenersen 1999:
toria Historie 7. ”Globus”.
MellanStadium

Sverige

Hannula & Parviainen 1986: Peruskoulun uusi yhteiskuntaoppi.

Sandholm, Stolpe
& Varstala 1989:
Vårt samhälle åk
9.

Ahonen, Heikkinen,
Lindlöf, Rytkönen &
Tiainen 1984: Lukion
historia. Kurssi 7.

Gran & Klingenberg 1985: Historia för gymnasiet
kurs 7. ”Samhällets byggstenar.
Samhällskunskap”.
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