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1. Företal 

Den här uppsatsen berör min egen skoltid och mina egna historieböcker. När jag 

började bekanta mig med undersökningsmaterialet kastades jag andligen tillbaka till 

maktbalansens stabilitet  (som avlöste det kalla kriget efter Kubakrisen), och 

magistern som i 6:an ritade en höger-vänsterskala med det demokratiska, 

blandekonomiska Sverige i mitten. Världen var tudelad, verkligheten dubbel. 

Jag återupplevde rädslan då jag på lågstadiet läste en gammal Wahströms-bok 

som tog parti för fel sida, nämligen en flicka som räddades undan revolutionen av en 

gammal kosack. Jag hade förstått att det kunde vara farligt om någon fick reda på att 

vi hade en sådan bok i huset. Det har varit känslomässigt svårt att inse hur mycket 

min tankevärld påverkats. Inte bara ifråga om vad jag dåförtiden inte nändes säga 

högt, utan även vad jag skyggat för att tänka.  

Den här uppsatsen tillägnas min historieintresserade pappa Olof Bonnert. För 

mycket länge sedan förklarade Du att Sverige var neutralt i krig och alliansfritt i fred, 

och att försvaret kunde hålla fienden stången ungefär en vecka vilket skulle ge 

NATO tid att komma till undsättning. Några år tidigare hade Du köpt debattboken 

Indoktrineringen i Sverige ”för att den verkade intressant”, vilket den är och som jag 

nu haft stor nytta av. Jag vill också hedra dels minnet av mina morföräldrar, 

folkskoleläraren Ture Johnsson och småskolelärarinnan Anna Johnsson från Örviken. 

Dels minnet av två klasskamraters mödrar. Tack vare dem anar jag vad totalitär 

ideologi innebär, och varför det blev så viktigt att värna den svenska demokratin. 

Edel Sallay, tack för Din och Din mors gästfrihet i Westeregeln, DDR, 

sommaren 1975. Då tyckte jag att det var lite tråkigt och grått jämfört med att få åka 

till ett västland, obehagligt med gränssoldaterna som konfiskerade min dyra tidning 

på inresan och genomsökte kupéen efter avhoppare på utresan, och med Östberlin 

översvämmat av röda flaggor och ryska soldater. Nu är jag desto mer tacksam för 

vad jag förunnades uppleva som ”barnbarn i huset”  i ett land som inte längre finns. 

Ella Jablonska, tack för all den vänlighet Du visade mig. Det har etsat sig fast i 

mitt minne hur Du vid ett tillfälle förvånades över att vi inte deklamerade poesi i 

gymnasieskolan. Du deklamerade några rader på klingande tyska, för en halv minut 

fick Du tillbaka Din riktiga röst, och i Ditt ansikte skymtade skolflickan Du en gång 

varit. Då förstod jag ungefär så mycket jag någonsin kommer att kunna förstå av vad 

som gick förlorat för oss alla. För mig kommer Du alltid att vara sinnebilden av 

människoandens okuvlighet.  
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2. Inledning 

Den här undersökningen  behandlar en period när såväl skolan, Sverige och världen 

förändrades mycket snabbt. Skolan mer eller mindre övertog familjens och kyrkans 

ansvar för elevernas samhällsfostran, de skulle förberedas för ett jämlikt och 

jämställt, rationellt och modernt välfärdssamhälle statt i ständig utveckling. Från och 

med revolutionsåret 1968 syntes dock det demokratiska samhällsprojektet allt mer 

hotat av yttre och inre fiender. Debattklimatet blev mycket polariserat, vilket bland 

annat ledde till att olika grupper började efterfråga objektivitetsgranskning av 

skolböcker. Det är mot den bakgrunden som objektivitetsgranskningen blir begriplig, 

och därför finns en översikt av händelseförloppet i appendix. 

Undersökningsperiodens läroböcker i historia dominerades av en evolutionär 

historiesyn, där det var kollektivet som underifrån drev samhällsutvecklingen . I 

realiteten kom dock samhällsutvecklingen allt mer att drivas av statsmakterna, vilkas 

beslutsunderlag i hög grad kunde påverkas av experter såsom Alva Myrdal i 

skolkommissionen. Enhetsskolereformen implementerades av ett splittrat 

skolväsende, präglat av klasskillnader och viss politiskt motiverad obstruktion. 

Granskningens slutliga utformning framstår snarast som ett  oavsiktligt resultat. 

Under undersökningens gång har perspektiven förskjutits, oklarheter, samband 

och motsägelser kommit i dagen. Det framgår exempelvis inte om det  diskuterats 

huruvida objektivitetsgranskningen skulle balansera de socialdemokratiska 

respektive de borgerliga värderingarna, eller värna de demokratiska värderingarna i 

allmänhet, ”synen på demokratin”. Det visade sig däremot att historieämnet och 

läroböckerna inte uppfattades som kontroversiella, och granskningens påverkan på 

dessa blev därmed begränsad. Vidare framkom att läromedelsutredningen dels velat 

vidareutveckla läroboksnämnden, dels föreslog dess avveckling. Den hårt kritiserade 

läroboksnämndens nyckelpersoner följde dock med till den nya läromedelsnämnden, 

som inordnades i Skolöverstyrelsen (SÖ). Kort efter nämndens inrättande lämnade 

SÖ:s tyngste representant nämnden. Nämndens första uppdrag var att förtydliga 

läroplanens krav på saklighet och allsidighet, och kom fram till att objektivitet innebar 

saklighet och allsidighet. Materialet var alltså svårtolkat. 

Det som tydligt framgår är att statsvetarprofessorn Jörgen Westerståhl, expert 

på opinionsbildning och objektivitet, engagerade sig i läromedelsgranskningen på 

flera olika plan. Socialdemokraten Westerståhl blev övertygad antikommunist efter 

ett besök i Sovjetunionen som ung student, och hans vetenskapliga arbete ledde till 

att han ingick i styrelsen för  psykologiskt försvar under åren 1954-1985. Westerståhls 

läromedelsgranskning inriktades på samhällsläran. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet är dels att undersöka den centrala förhandsgranskningen av läroböckernas 

objektivitet, och på vilket sätt den tillämpades på historieböckerna. De 

underliggande frågorna är:  

 Varför ersattes den tidigare helhetsgranskningen med just 

objektivitetsgranskning?  

 Hur definierades objektivitet? 

 Motiverades objektivitetsgranskningen av kvalitetsskäl eller av ideologiska 

skäl? 

4. Tidsperiod och avgränsningar 

Tidsperioden är läromedelsnämndens verksamhetsperiod, med fokus på perioden 

1/7 1974 – 30/6 1978, den granskningsperiod som omfattas av läromedelsnämndens 

redogörelse från 1979. Sammanlagt granskade läromedelsnämnden komponentvis, 

allteftersom materialet gjordes tillgängligt, i runt tal 1 400 läromedelskomponenter, 

varav lågt räknat 300 tryckta komponenter per år.  Ungefär 25 % av ärendena 

godkändes med protokollsanteckningar av något slag, medan ungefär 7 % 

underkändes.1  

Harrie, som studerade objektivitetsgranskning av samhällskunskapsböcker, 

delade in granskningsärendenas huvudsakliga karaktär i fyra kategorier, nämligen 

korrekthet, bristande balans (ung. objektivitet), utformning och följsamhet (mot 

läroplanen). Under läsåret 1974/75, läromedelsnämndens första verksamhetsår, sköt 

antalet utlåtanden om bristande balans i höjden, från ca 5 % föregående läsår, till nära 

hälften av ärendena. Andelen utlåtanden om bristande följsamhet sjönk däremot, från 

en femtedel till ca 2 %.2 Det är alltså under samma period som antalet balansärenden 

är som störst. 

Läromedlen i historia bestod vanligen av paket, ofta i olika varianter för olika 

gymnasielinjer. Eftersom läromedelsnämndens protokoll är ytterst knapphändiga 

fann jag det svårt att kategorisera läromedlen, jag har därför beaktat alla periodens 

granskningsärenden rörande historia. Det vill säga, ungefär 115 ärenden beroende på 

hur man räknar. 

                                                           
1
 Läromedelsnämndens redogörelse, sid 9-10. 

2
 Harrie, sid 170-171. 
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2. Källmaterial 

Källmaterialet består av: 

 Det offentliga trycket, propositioner och betänkanden. Här framkommer dels 

hur statsmakterna formulerade läromedelsnämndens uppdrag, dels hur de 

olika partierna och remissinstanserna såg på behovet av granskning.  

 Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet, Lgr 69 och Lgy 70. Här 

framkommer hur SÖ formulerade skolans krav på objektivitet. 

 Läromedelsutredningarna, SOU 1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet, 

och SOU 1980:15 Läromedlen i skolan. Här framkommer hur olika grupper av 

sakkunniga såg på objektivitetsbegreppet och granskningsförfarandet. 

 Skolöverstyrelsens PM inför inrättandet av läromedelsnämnden från 1974. 

Här framkommer hur SÖ såg på uppdraget.  

 Läromedelsnämndens redogörelse för de första fem verksamhetsåren. Här 

framkommer hur läromedelsnämnden och expertgruppen tolkade uppdraget, 

hur de formulerade objektivitetsbegreppet och styrde upp 

granskningsförfarandet. 

 Läromedelsnämndens beslutsprotokoll. Här framkommer vilka läromedel 

som fick anmärkningar, däremot inte huruvida beslut var enhälliga eller ej.3 I 

vissa fall har granskningsutlåtanden bifogats protokollet, dock ej i fråga om 

historieböcker. 

 Läromedelsnämndens beslutskartotek. Denna kortlåda var dock varken 

alfabetiskt ordnad eller komplett. Den innehöll dessutom en hel del kort med 

anteckningar som inte hade något med besluten att göra. 

 Läromedelsnämndens diarier. Bland historieboksärendena förekom endast en 

hänvisning till ett diariefört utlåtande, men just detta stod inte att uppbringa 

på riksarkivet.   

 Debattböcker av Göran Palm och Herbert Tingsten, samt ett förord av 

Vilhelm Moberg. Dessa välkända författare ifrågasatte läroböcker och 

historiebruk, Palm dessutom läroboksnämndens verksamhet.  

Läromedelsnämndens expertgrupps mötesprotokoll, dess cirkulär om 

objektivitetspromemoriorna, exempelsamlingar och kommentarer till 

granskningsfrågorna återfanns inte i riksarkivet. 

                                                           
3
 Detta förhållande påtalades av ledamoten Hans Nyhage (m) när han argumenterade för besvärsrätt. 

Läromedelsnämndens protokoll 1976-01-15, bilaga 2. 
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3. Metod 

Metoden har en hermeneutisk ansats, objektivitetskravet sätts i relation till dåtidens 

politiska och intellektuella klimat vilket åskådliggörs i appendix. Metoden är 

kvalitativ, och består av komparativa studier av källmaterial, tillgänglig forskning 

och övrig information.  

Orsakerna till att objektivitetsgranskning ersatte den tidigare 

helhetsgranskningen undersöktes i första hand genom att analysera de skäl som 

anges av SOU 1971:91, prop 1973: 76, utbildningsutskottets betänkande 1973:76, prop 

1974:13, betänkandet 1974:15, samt SÖ:s PM om objektivitetsgranskning.  Dessutom 

har läromedelsnämndens verksamhetsredogörelse studerats med avseende på hur 

nämnden uttolkade och utförde sitt uppdrag.  

Definitionen av objektivitet undersöktes genom analys av hur begreppet 

används i Lgr 69, Lgy 70, Westerståhls modell i SOU 1971:91, SÖ:s PM om 

objektivitetsgranskning (1974), granskningsfrågorna i läromedelsnämndens 

redogörelse (1979), samt läromedelsnämndens sekreterares tillbakavisande av 

tillvitelser om censur ( 1981). Stor vikt har lagts vid hur objektivitetsbegreppet 

formulerades respektive omformulerades, innan den nya granskningsformen 

etablerats.  

Huruvida objektivitetsgranskningen motiverades av kvalitet eller ideologi 

undersöktes i första hand genom analys av de skäl som anges i SÖ:s PM och 

läromedelsnämndens redogörelse. Stor vikt har lagts vid vilka aktörer som framstår 

som drivande, och som varit engagerade både i den gamla granskningen och 

objektivitetsgranskningen. 

Källmaterialet jämfördes med forskningslitteraturen. Detta kompletterades med 

informationssökningar på internet, även Wikipedia, för att belägga händelseförlopp 

och eventuella samband. 

4. Forskningsläge 

Det förefaller inte ha forskats så mycket om objektivitetsgranskning, varken i Sverige 

eller internationellt. Bo Rothsteins avhandling från 1986 kontrasterar skolreformerna 

med de arbetsmarknadspolitiska reformerna, och nämner läromedelsgranskningen 

endast i förbigående. Sture Långströms didaktiska studie från 1997 behandlar 

historieböckerna och författarna. Niklas Ammerts avhandling från 2008 studerar 

historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Anna Johnsson 

Harries avhandling från 2009 undersöker objektivitetsgranskningen med avseende 

på samhällskunskapsböckerna. Olof Petersson står bakom en biografi över Jörgen 
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Westerståhl från 2011, redogör för hur Westerståhl engagerade sig i såväl 

opinionsforskning som psykförsvaret redan under 1950-talet, och nämner kortfattat 

kopplingen mellan Sveriges Radios objektivitetskrav och läromedelsgranskningen.   

Rothstein 

Bo Rothsteins avhandling Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom 

svensk arbetsmarknads- och skolpolitik behandlar möjligheten att på parlamentarisk väg 

genomföra reformer som del av en övergripande politisk makromodell för social 

förändring. Rothsteins tes är att SAP ansåg skolreformen vara ett centralt, och i vissa 

fall strategiskt medel för att genom en statsinterventionistisk politik ändra 

förutsättningarna för individernas möjligheter att hävda sig i samhället. Rothstein 

jämför de framgångsrika arbetsmarknadspolitiska reformerna med de förfelade 

ansträngningarna att skapa en jämlik skola. Den socialdemokratiska besvikelsen över 

skolreformens marginella effekt på klasskillnaderna föranledde ”LO:s 

utomordentligt skarpa kritik av grundskolan under 70-talet.”4  

Parallellskolesystemet, det vill säga folkskola för bönder och arbetare och 

läroverk för de bättre bemedlade, hade djupt och varaktigt söndrat skolväsendet. 

Sammanslagningen av folkskolans och läroverkens administration 1920 byggde in 

lärarkårernas klassbaserade motsättningar i Skolöverstyrelsen.5 Rothstein tolkar 

inrättandet av en fristående läroboksnämnd som ett tecken på socialdemokraternas 

bristande förtroende för SÖ.6 Partiet lät skolkommissionen, med experter som Alva 

Myrdal, driva skolreformerna med inriktning på enhetsskolan. Detta försämrade 

relationerna mellan regeringen och SÖ, och förstärkte splittringen inom SÖ. Internt 

motstånd mot reformerna, även av personer i ledande ställning, legitimerades av 

stödet från den politiska oppositionen. 7 

De socialdemokrater som utformade och implementerade skolreformen hade 

anknytning till folkskolan och skolväsendet, men inte till LO.  

”Det innebar de inom SAP aktiva lärarna och skoladministratörerna, dvs 

partiet – den mer stats- och mindre klassorienterade delen av 

arbetarrörelse ... En förklaring till att det inte skedde någon brytning 

med den byråkratiska organisationen inom skolan kan således vara att 

politiken utformades av den del av arbetarrörelsen som är minst 

orienterad mot det primära exploateringsområdet. För den stats- och 

partiorienterade delen av arbetarrörelsen var det uppenbart tillräckligt 

                                                           
4
 Rothstein sid 103-104, 115. 

5
 Rothstein sid 137, 242. 

6
 Rothstein sid 148. 

7
 Rothstein sid 223-225, 239, 206. 
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att reformens yttre ram genomfördes. Att den också skulle genomföras i 

praktiken var inte lika väsentligt.”8 

Långström 

Sture Långströms Författarröst och lärobokstradition, en historiedidaktisk studie fokuserar 

på ett antal läroboksförfattare.  

Långström jämför det begränsade svenska utbudet av historieböcker med det i 

Danmark. Under perioden 1970-85 producerades några tiotal böcker i Sverige, mot ca 

350 i Danmark.9 Sverige dominerades i årtionden av Odhner och Grimberg, 

sedermera även av Bergström-Lövgren-Almgrens Alla tiders historia och dess 

efterföljare (Liber, Gleerups förlag) samt Hildingssons och Huséns SO-böcker (NoK). 

De senare dominerade marknaden i mer än tjugo år.10  

Vidare konstaterar Långström att det stora problemet med historieböckerna 

länge var eftersläpningen,  Westerståhls kritik från 1941 och Tingstens kritik från 

1969 omnämns. I slutet av 1960-talet fann historikerna Göran Graningers och Sven 

Tägils studenter en ”oerhörd eftersläpning”. Innehållet i läroböckerna i historia låg 

30-40 år efter forskningen.”11 

Detta skulle delvis berott på de marknadsmässiga villkorens konserverande 

inverkan, det vill säga att lärarna var konservativa och förlagen var angelägna om att 

tillgodose deras önskemål.12 Dock innebar förändringar på den politiska scenen 

förändringar i historieböckernas upplägg och innehåll, såväl efter krigsslutet som 

under 60- och 70-talet. Det nationalistiska värderandet ersattes till stor del av ett 

objektivistiskt (här ung. Weibullskt) förhållningssätt och en ”undervisningsneutral” 

ton.13  Flertalet författare som var verksamma under det sena 60-talet och den 

följande tioårsperioden ansåg sig ha påverkats av vänstervågen, och ha skrivit för 

mycket ur ett vänsterperspektiv.14 

Filmcensuren ifrågasattes, men inte läroboksgranskningen, möjligen beroende 

på att de kända regissörerna var svårare att tysta än de relativt anonyma 

läroboksförfattarna.15   

Den statliga läroboksgranskningen påverkade direkt historieböckernas innehåll 

och framställningssätt. Troligen blev standarden jämnare, och känsliga avsnitt mer 

mångsidigt framställda. Antagligen förlängdes produktionstiden förlängdes, och 

                                                           
8
 Rothstein sid 245-246. 

9
 Långström. sid 16. 

10
 Långström sid 11. 

11
 Långström sid 93-94. 

12
 Långström sid 210-213. 

13
 Långström 97-99, 102, 159, 163, 172, 188, 213, 220, 213, 

14
 Långström sid 90-91, 95.  

15
 Långström sid 222. 
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blev läroböckerna blev ”utslätade, i vissa fall tråkiga och intetsägande”. Det tycktes 

inte ha förekommit någon omfattande debatt om tryckfrihetsbegränsning eller 

påpekanden från JO, vilket Långström anser behöva forskas om.16 

Långström påpekar att läromedelsnämndens redogörelse nämnde självcensur 

och risk för onödigt tråkiga böcker. Författarna själva hade olika uppfattningar, 

Häger uttryckte att ”den här granskningen har varit en förbannelse ... ingenting fick 

ju vara intressant och spännande”, Hildingsson upplevde att vänsteråsikter hölls 

undan under 70-talet. Almgren var den ende som saknade granskningen, men tillade 

att det var ”kinkigare med samhällskunskapen.”17  

Långström anser att objektivitetsgranskningen infördes dels därför att 

läromedelsutredningen från 1971 var ”missnöjd med granskningen på den punkten”, 

och dels att departementschefen (Palmes företrädare Edenman) inte var beredd att 

avstå från statligt inflytande över läromedlens innehåll och utformning.  

”Tydligare kan det knappast sägas. Staten ville vara med och bestämma 

vad som skulle läras ut i skolan inte bara genom olika styrdokument 

utan också genom att kontrollera att läroböckerna hade rätt innehåll ... 

Staten valde i det läget att låta granska alla läroböcker efter en mall som 

den fastställt framför att förstatliga läromedelsproduktionen även om 

det i riksdagen under andra halvan av 1970-talet framfördes sådana krav 

[av vpk] ... Läroböcker skulle så länge granskningen fanns vara objektiva 

enligt Skolöverstyrelsens kriterier och detta krym[p]te åtminstone reellt 

ramarna för berättandet.” 18  

Westerståhl tillmäts ingen större betydelse, hans insats beskrivs i en fotnot med att 

han var en av dem som lämnade synpunkter på objektivitetsfrågan till 

läromedelsutredningen. Däremot citeras Westerståhl kritik av 

historieundervisningens konservatism, ur Tiden 1941.19 

Långström sätter även in den statliga styrningen och granskningen i ett större 

politiskt sammanhang. När läroboksnämnden inrättades var demokratin ”ganska ny 

i vårt land” och hotades av såväl det nazistiska Tyskland som det kommunistiska 

Sovjetunionen . 

”Det är en händelse som ser ut som en tanke att granskningen av 

läromedel upphörde strax efter de genomgripande förändringarna i 

Östeuropa och Sovjetunionens upplösning.”20 
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17

 Långström sid 90. 
18

 Långström sid 198, 200, 154. 
19

 Långström sid 69, 93. 
20

 Långström sid. 154. 



13 
 

Ammert 

Niklas Ammerts avhandling Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år behandlar olika typer av historiebruk.  

Enligt den strukturella läroboksforskningshypotesen styrs läroböckerna, via 

läroplanerna, av den rådande historiekulturen, som i sin tur ytterst styrs av det in- 

och utrikespolitiska klimatet. Läroböckerna som ingår i den socialisationsprocess 

som formar människors syn på dåtid, nutid, och framtid, kan användas till att befästa 

identiteter eller legitimera maktpolitik.21  

En politisk eller intellektuell elit kan använda ett ideologiskt historiebruk, 

respektive icke-bruk, för att legitimera det närvarande eller det kommande. Tingsten 

hade funnit att de äldre gymnasieböckerna gav uttryck för en tydligt storsvensk, 

nationalistisk och statsidealistisk ideologi. Den nya enhetsskolan omfattade alla 

socialgrupper, blev det angeläget att med utgångspunkt från det kända nuet 

rättfärdiggöra de kraftiga samhällsomdaningarna.  

”Även i det svenska samhället har exempelvis strävan att sätta 

folkhemmet i kontrast till det alltigenom onda samhället före 

socialdemokratins maktövertagande 1931 inneburit ett ideologiskt bruk 

av historia.”22.  

Från och med 1960-talet undergick läroböckerna en avgörande förändring, den 

kronologiska framställningen ersattes med synkrona perspektiv och tematiska 

beskrivningar, kontraster mellan nu och då. Framställningssättet blev objektivistiskt 

(ung. icke-ideologisk, saklig återspegling av ett förflutet där människan kunnat 

påverka skeendet men inte den grundläggande evolutionära gången) och 

historiematerialistiskt.23 Skrivsättet blev gärna kortfattat och faktaspäckat, utan 

problematisering, förklaringar eller konsekvensbeskrivningar. ”I en stat präglad av 

en lugn samhällsutveckling utan stor polarisering och politisk-ideologisk splittring 

litar man på sina läroböcker.”24  

Utvecklingen gick alltid åt rätt håll, det vill säga mot ökad jämlikhet och 

demokrati. En lärobok från 1965 beskrev hur reformpolitiken och den progressiva 

beskattningen lett till att den ekonomiska jämlikheten ökat och klassmotsättningarna 

minskat. En lärobok från 1970 beskrev marxismen i deterministiska ordalag, och slog 

fast att Marx lärde att utvecklingen obönhörligen gick mot upprättandet av en 

socialistisk samhällsordning genom våld.25 När det gäller 1960-talets böcker, det vill 

säga folkhemsbygget, konstaterar Ammert att objektivismen ersätts av det annars 
                                                           
21

 Ammert sid 31-32. 
22

 Ammert sid 64. 
23

 Ammert sid 101-102, 81. 
24

 Ammert sid 160,17. 
25

 Ammert sid 114-115, 102, 125. 
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ovanliga exemplariska historiebruket. Det svenska samhället framställdes som ”ett i 

detalj genomtänkt och omvandlat Utopia”, Sverige hade ”lyckats hålla sig utanför 

kriget” och ”ville inte offra sin neutralitet.” 

”[A]llt igenom positiva bilder och den kritiska hållning som eleven 

övats i tidigare i böcker är som bortblåst ...  För gymnasiets del är den 

typen av framställningar fåtaliga, i vilken historien skall tjäna som det 

goda exemplet för nutiden eller framtiden. Västeuropa och i synnerhet 

Sverige utgör en sådan modell, då efterkrigstidens ekonomiska och 

sociala utveckling skall beskrivas.”26 

Den socialdemokratiska politiken legitimerades under lång tid med framtiden som 

ledstjärna. Likt Sovjetunionen eftersträvade Sverige att införa samhällsorientering på 

historieämnets bekostnad, en form av ickebruk av historia. Ointresset för historien 

blev en integrerad del av en modernistisk världsbild som i Sverige fick stort 

genombrott.27  

Johnsson Harrie 

Anna Johnsson Harries studie Staten och läromedlen, En studie av den svenska statliga 

förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 är inriktad på skolämnet 

samhällskunskap. Harrie fokuserar på försöken till indirekt statlig styrning, och 

behandlar både debatten och genomförandet.  

Under 1930-talet rådde i det närmaste total politisk enighet om införandet av 

obligatorisk central förhandsgranskning, bland annat för att säkerställa att 

läroböckerna var hållbara och prisvärda. Med tiden förändrades verksamheten 

radikalt. Harrie konstaterar att det politiskt polariserade 1970-talet var en 

”särpräglad tid” i fråga om granskningen. Vänstervridningen i media blev 

omdebatterad, objektivitet ansågs mätbar.28 

Harrie delar in granskningsutlåtandena i fyra kategorier, nämligen korrekthet, 

balans, utformning och följsamhet. Korrekthet syftar på korrekta, aktuella och tillräckliga 

sakuppgifter. Balans syftar på att det inte får finnas något underliggande syfte eller 

dold huvudtes, att kontroversiella frågor tas upp och olika ställningstaganden 

balanseras mot varandra, och att det inte förekommer ensidiga värderingar, 

moraliserande eller känslomässiga uttalanden. Utformning syftar på pedagogisk 

uppläggning, väckande av intresse, och nivåanpassning. Följsamhet syftar på 

överensstämmelse med läroplanen, dels i fråga om övergripande mål (demokrati, 

jämställdhet m.m.), dels i fråga om läroplanens huvudmoment. Granskare fann det 
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oklart huruvida detta innebar främjande av målen, eller endast icke stridande mot 

dessa.29 

Under 1970-talet sjönk antalet ärenden rörande korrekthet, från två tredjedelar 

till en tredjedel. Balans förekom knappast före 70-talet, dominerade knappt hälften av 

ärendena under perioden 1974-75, och hade sjunkit till en fjärdedel perioden 1983-84. 

Utformning ökade från 20 % av ärendena till 40 % under perioden 1973-74, för att 

sjunka till mindre än 10 % under perioden 1974-75. Under 1960-talet började 

följsamhet mot läroplanen betonas. Som mest uppgick de till en femtedel under 

perioden 1973-74, för sedan att minska till ungefär två procent under perioden 1974-

75.30  

Harrie lyfter fram objektivitetsexperten professor Jörgen Westerståhls centrala 

betydelse som ideolog, både ifråga om media och om läromedel. Westerståhls 

objektivitetsmodell blev vägledande för läromedelsutredningen, men ifrågasattes av 

både marxister och av liberaler. Westerståhl var aktiv i bakgrundsarbetet till 

lagändringen, uttolkandet av lagen och det praktiska granskningsarbetet i fråga om 

sex ärenden rörande samhällskunskap under tre av de undersökta perioderna, 1973-

74, 1974-75, samt 1983-84.31  Dessutom var Westerståhl en av de få som tillämpade 

balanskravet innan lagen och instruktionerna ändrades.  

”Westerståhl stod inte ensam för balanskategorin och det stora 

genomslaget som balanskategorin fick i utlåtandena under perioden på 

1974-75 kan inte enbart förklaras utifrån aktören Westerståhl... Han var 

vidare aktiv granskare under de två perioder där balanskategorin hade 

sin största representation och hans utlåtanden bidrog till att 

balanskategorin fick en stor andel under dessa perioder. I sista perioden, 

1990-91, när balanskategorin var helt borta var Westerståhl inte längre 

aktiv som granskare.”  

Harrie läser Westerståhls utlåtanden ”som ideologiska texter och ’vapen’ i en kamp 

om läromedlens innehåll, riktat mot en vänstervridning inom läromedelsområdet.”32  

Harrie anser att avvecklandet av granskningen under 1990-talet var en följd av 

70-talets decentralisering av utbildningsväsendet. Förklaringar som kopplar 

granskningens införande och avveckling till utrikespolitiska hänsyn avvisas 

uttryckligen, med hänvisning till att det politiska materialet inte uppvisar belägg för 

detta.33 
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 Harrie sid 130, 169-171. 
31

 Harrie sid 89, 177. 
32

 Harrie sid 177-178, 218. 
33

 Harrie sid 104, 212, 215.  



16 
 

Petersson 

Professorns i statsvetenskap, Olof Petersson, biografi Statsvetaren. Jörgen Westerståhl 

och demokratins århundrade finansierades av bl. a. Institutet för Rättsvetenskaplig 

Forskning och Riksdagens Jubileumsfond.   

Jörgen Westerståhl (1916-2006) och hans föräldrar delade under Jörgens tidiga 

barndom bostad med morföräldrarna, Hjalmar och Anna Branting. Under skolåren 

stiftade Westerståhl bekantskap med Tingsten och därigenom med 

objektivitetsfrågan, som gymnasist inledde han en djup vänskap med den tjugo år 

äldre Tingsten.  

Som nybakad student fick Westerståhl 1934 sekreterarplats hos den berömde 

författaren Plievirs, för att medfölja denne till det sovjetiska författarförbundets 

konferens. Denna omtumlande upplevelse förändrade radikalt Westerståhls 

uppfattning av kommunismen. När Westerståhl sedan blev ordförande för Uppsalas 

Clarté-förening såg han sig nödd markera sitt avståndstagande mot kommunismen 

genom att bli medlem i SAP. Westerståhl medverkade ofta i Tiden, och var tidigt ute 

med att kritisera inte bara Nazityskland utan även Sovjetunionen.34  

Westerståhl lämnade filosofistudierna, för att istället läsa statskunskap för 

Tingsten vid Stockholms högskola. Westerståhl disputerade 1945 i statskunskap med 

en avhandling om fackföreningsrörelsens historia, anställdes 1950 som notarie vid 

konstitutionsutskottet, och studerade 1951 de amerikanska samhällforsknings-

metoderna för opinionsbildning och massmedieforskning som Rockefeller-

stipendiat. Metoderna baserades på underrättelsetjänstens kvantitativa 

innehållsanalyser av nazitysk propaganda, och kännedomen om de nya rönen bidrog 

till att Westerståhl kom att arbeta för styrelsen för psykologiskt försvar under åren 

1954-1985.35  

Sovjetisk propaganda, i synnerhet om den riktades mot den svenska 

allmänheten prioriterades, statsvetenskapliga institutionen följde i nära samarbete 

med UD den politiska utvecklingen i Sovjetuntionen. Institutionen blev det 

psykologiska försvarets bas, för bevakningen av utländska radiosändningar riktade 

mot den svenska allmänheten. Detta blev upphovet till propan-projektet, som 

bevakade och analyserade propaganda i radioutsändningar fram till mitten av 1990-

talet. Inom ramen för krigsorganisationen ledde Westerståhl och institutionen 1980 

en fullskalig övning för rabev i skarpt  läge. ”Så ledde Jörgen Westerståhls forskning 
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till att Järntorgsskolan i Nora fick två fina flaggstänger som händelsevis också kunde 

fungera som antennmaster.”36   

Westerståhl som 1952 avlagt licentiatexamen i filosofi, blev 1953 professor i 

statskunskap vid Göteborgs universitet, och valde objektivitetsproblemet som ämne 

för sin installationsföreläsning. Westerståhl, som 1954 blev huvudsekreterare i 

författningsutredningen, kom att personifiera utredningen som pågick i nio år men 

på grund av bristande politisk förankring aldrig ledde fram till en proposition. Bland 

de hårdaste kritikerna var Tingsten samt dennes elev Gunnar Unger. ”Författnings-

utredningen var Jörgen Westerståhls allra största uppdrag men behandlingen av 

hans förslag blev hans livs besvikelse.”37 

Westerståhl varnade för korporatism, och oroades av de dramatiskt förändrade 

maktförhållandena inom fackföreningsrörelsens och ersättandet av de 

förtroendevalda med tjänstemän. Westerståhl ansåg att rörelsen under 1970-talet 

drabbades av maktberusning, kulminerande med MBL och löntagarfonderna.38 

Bägge de politiska lägren kritiserade Sveriges Radios vietnamrapportering, och 

SR anlitade den för sin oväld kände Westerståhl för att granska nyhetssändningarnas 

saklighet och opartiskhet. Själva arbetet utfördes av statsvetenskapliga institutionen, 

med användande av Westerståhls metod för kvantitativ innehållsanalys.39  

Westerståhl försökte tillämpa forskningens och myndigheternas objektivitets-

tänkande på journalistiken.  Som positivist  gjorde Westerståhl allt för att ge 

statsvetenskapen en objektiv, kliniskt neutral inriktning som inte medgav något 

tolkningsutrymme. Därmed föll det honom naturligt att införa objektivitet som en 

samlande beteckning för radiolagens stipulerade saklighet och opartiskhet. Saklighet 

delades in i delkomponenterna sanning och relevans, opartiskhet i delkomponenterna 

balans/icke-partiskhet och neutral presentation.40 (Begreppet opartiskhet uppfattades 

under Westerståhls studenttid som ett vetenskapligt ideal fritt från ideologiska 

påtryckningar.41) Petersson nämner i förbigående att Westerståhl skisserade hur 

objektivitetsbegreppet skulle kunna användas vid läroboksgranskningen.42  

Westerståhls modell och balanskrav mötte delvis hård kritik under 1970-talet, 

såväl från SR-personal, Journalistinstitutet, universitetslärare i filosofi, historiker, 

nordiska forskare, den internationellt ledande mediaforskaren Denis McQuail samt 
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professor Göran Herméren.43 Westerståhl begåvades med tillmälet överobjektivarien, 

och anklagades av Tingsten för att syssla med ”anspråksfull knappologi.”44 

”När det gällde det centrala begreppet objektivitet gjorde Jörgen 

Westerståhl en halv reträtt. När termen objektivitet införs som en ’tom 

hatt’ över radiolagens och avtalets krav på saklighet och opartiskhet ’så 

tillför jag därmed ingenting nytt’. Han ansåg att det hade funnits ett 

’påtagligt behov av en gemensam term’, men efter de erfarenheter som 

han nu hade fått föreföll det honom ’som om de negativa effekterna av 

att använda termen eventuellt överväger’.”45  

Petersson kopplar inte Westerståhls objektivitetsarbete för SR till det psykologiska 

försvaret, men konstaterar att hans objektivitetsbegrepp fick stor genomslagskraft. 

”Jörgen Westerståhl ägnade mycket tid och kraft åt sina 

objektivitetsmätningar och de debatter som följde på publicering av 

rapporterna. Dessa studier blev ett centralt inslag i 1960- och 1970-talets 

svenska mediedebatt. Kraven på opartiskhet och saklighet finns alltjämt 

kvar i regelverket kring svensk radio och television och mediernas 

nyhetsbevakning analyseras och diskuteras alltjämt av både 

granskningsmyndigheter och forskare. Däremot finns det ingen annan 

som senare tillämpat just Jörgen Westerståhls speciella metod för att 

studera objektiv nyhetsförmedling.”46 

Sammanfattning 

Starkt förenklat kan forskningsläget sammanfattas sålunda, läroboksgranskningen 

infördes 1938 därför att staten ville kontrollera undervisningen i ett politiskt känsligt 

skede, övergick till objektivitetsgranskning 1974 för att staten ville behålla kontrollen, 

och avvecklades 1991 när det inte längre förekom någon hotbild. Granskningen hade 

en konserverande effekt på de förhållandevis få historieläroböckerna, som dessutom 

ofta användes under mycket lång tid. 

Från och med 1960-talet blev historieskrivningen historiematerialistisk, 

objektivistisk, evolutionär och icke-problematiserande.  Under 1970-talet när 

granskningen inriktades på objektivitet upplevde vissa författare att man inte fick 

skriva ur ett vänsterperspektiv, men flertalet ansåg dessutom att de i för hög grad 

skrivit ur ett vänsterperspektiv.  

När det visade sig att enhetsskolereformerna inte lett till utjämnande av 

klasskillnader engagerade LO sig i skolfrågor, inte minst läroböcker och 
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objektivitetsgranskning. Objektivitetsexperten Jörgen Westerståhl var en drivande 

kraft bakom såväl beslutet att övergå till objektivitetsgranskning, som utformningen 

av granskningen. I ljuset av Westerståhls övriga yrkesgärning framstår detta dock 

som en liten bisyssla. 

5. Läroplanernas krav på objektivitet  

Lgr 69 framhöll att ”samhället befinner sig i snabb omdaning och skolan måste väcka 

elevernas intresse för att aktivt medverka i samhällets utveckling.”47 Könsrollsfrågan 

prioriterades. Skolan skulle verka för jämställdhet mellan män och kvinnor, såväl i 

familjen som i arbetslivet och samhället i övrigt. Könsrollerna ingick som ett särskilt 

moment i hemkunskap, barnkunskap och samhällskunskap, men aktualiserades 

också uttryckligen i de övriga ämnena, från hembygdskunskap och historia till 

biologi och språk. Lgr 69 nämner begreppet könsroll i någon bemärkelse ungefär 

tjugofem gånger.48  

Undervisningen skulle oavlåtligt sträva efter att vara så långt som möjligt 

beakta objektivitetskravet. Begreppet objektiv används i någon form ett trettiotal 

gånger, varav ett tjugotal med syftning på objektivitetskravet.  Objektiv definierades 

som saklig och allsidig.49 Endast uttalanden som var sanna eller mycket sannolika fick 

framställas. Objektiva framställningar uppnåddes lättast i fråga om enhetliga ämnen, 

exempelvis en samhällsuppfattning eller en livsåskådning.50 ”Objektivt orienterade 

trycksaker från ”näringlivets organisationer, statens organ för konsumentfrågor, 

sparbanker samt fackliga och kooperativa organisationer” kunde användas som 

hjälpmedel i undervisningen.51 I fråga om dold reklam skulle svenskämnet göra 

eleverna medvetna om vilka impulser en ”skenbart objektiv ton” kunde väcka.52 

Livsåskådningar, ideologier, värderingar, historieuppfattningar skulle 

framställas neutralt och balanseras mot varandra så att alla föräldrar kunde vara 

förvissade om att barnen inte skulle bli påverkade. De dagliga morgonsamlingarna 

skulle vara objektivt planerade och positiva. Polemik,angrepp på oliktänkande, samt 

påträngande och propagandistisk förkunnelse fick inte förekomma. Endast de 

värderingar som läroplanen angav fick framhållas och främjas, såsom förståelse för 

grupper med särskilda problem, jämställdhet, och internationellt medansvar.53   
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För historieämnet angavs att läraren borde beakta svårigheterna med att en 

lärobok som regel var skriven utifrån en bestämd historiesyn, vilken avgjorde såväl 

stoffurval som analyser. Eleverna skulle därför läras att förhålla sig kritiska till både 

lärobok och lärarens egen historieuppfattning, samt självständigt kunna hämta, 

tolka, och granska kartor, diagram och statistik.54 I historieämnet, kunde 

könsrollsfrågan aktualiseras i form av ”sociala konsekvenser av kvinnans ställning 

under olika tider”.55 

I  Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70 I, Allmän del, nämns objektivitet en gång. 

Skolan skulle alltid överlåta åt eleverna att självständigt pröva, acceptera eller 

förkasta värderingar. Detta innebar att objektivitetskravet alltid skulle sättas i 

centrum, att fakta och värderingar skulle presenteras så allsidigt som möjligt, och i 

gränsfall mellan dessa diskussionen hållas öppen.  

I Lgy 70 II, Supplement (3-årig Ek, Hum, Na, Sam, 4-årig Te) nämns objektivitet i 

denna bemärkelse i fråga om samhällskunskap, filosofi, och psykologi. Beträffande 

historieämnet skulle eleverna lära sig skilja på fakta och omdömen, undervisningen 

skulle präglas av respekt för fakta, sinne för proportioner, balans i omdömet, saklighet 

och tolerans. Detta förutsatte tillgång till  

”ett rikt differentierat bestånd av historiska kartor, diapositivbilder, 

bildband, ljudband och grammofonskivor ... historisk statistik, 

källsamlingar, historiska bildsamlingar och ’bredvidläsningslitteratur’, 

uppslagsverk och ett historiskt handbibliotek.”  

Bland föreslagna studieteman förekommer de nationella minoriteternas problematik, 

en svensk folkrörelse, industrialismens arbetsmiljöer, de politiska ideologiernas 

utveckling (från marxism till dagens socialdemokrati), förskjutningar i den religiösa 

situationen under de båda senaste århundradena genom nya strömningar inom 

vetenskap, politik och filosofi” (Marx uppfattning av religionen och arbetarrörelsens 

inställning till religion och kyrka), sociala motiv inom litteratur och konst (kan sättas 

i samband med speciella sociala motiv, t ex åldringsvården, lantarbetarfrågan, 

emigrationen), och operan som belysning av tidsproblem och historisk utveckling 

(1700-talets revolutionsstämningar speglade i Figaros bröllop).56   

Lgy 70 II Supplement (2-årig Ek, So, Te) anger däremot i kursplanen för 2-årig 

social linje endast att det är av vikt att eleverna lär känna något om gångna tider, att 

eleverna inte får missbruka sin valfrihet ifråga om upplägget, att skriftliga prov bör 
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 Lgr 69 sid 184-185. 
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 Lgr 69 sid 50. 
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 Lgy70 I, sid 293, 299, 295-296.  
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begränsas och att bedömningen bör ta hänsyn till förmågan att samarbeta med 

kamraterna.57  

I Lgy 70 III, Planeringssupplement för Ekonomiska och Samhällsorienterande ämnen 

(2-årig Ek, So, Te) används termen objektiv på olika sätt i olika sammanhang. I 

avsnittet om samhällskunskap, som omfattar ett tiotal sidor, återfinns Westerståhls 

objektivitetsmodell. Dock säger texten att ”Det kan vara lämpligare att ersätta 

begreppet objektivitet med allsidighet.”58  

Avsnittet om historia för 2-årig social linje som omfattar fem sidor, inleds med 

att undervisningen skulle anpassas till att eleverna som började fackskolan [sic!] 

hade mycket varierande förkunskaper i historia.59 Undervisningsmålen angav varken 

de förväntade färdigheterna eller studiernas omfattning, endast inriktningen. 

Däremot underströks att inga delmoment fick överhoppas: 

”För åtskilliga elever blir nämligen historiestudiet i fackskolan den 

bärande grundvalen för den framtida undervisning de själva skall 

bedriva som låg- eller mellanstadielärare.”60 
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 Lgy 70 II Supplement 2-årig Ek, So, Te, sid 36-37. 
58

  Därefter framhålls att en objektiv framställning skall vara saklig, allsidig och opartisk. Saklighet innebar relevans och 

verifierbarhet. Allsidighet och opartiskhet innebar balans, det vill säga att olika uppfattningar balanserades mot varandra. 

Balans uppnåddes antingen genom att uppfattningarna själva fick komma till tals på lika villkor, eller genom att lärarens 

presentation hölls neutral.  
59

 Lgy 70 III, Planeringssupplement Ek och SO-ämnen, sid 186, 145. 
60

 Lgy 70 III Planeringssupplement Ekonomiska och Samhällsorienterande ämnen sid 146-147. 
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6. Läroboksnämndens granskning 

Det var läroboksnämnden som ansvarade för att läroböckerna skulle vara 

ändamålsenliga. Granskningen omfattade särskilt en rad kvalitetsaspekter, varibland 

objektiviteten ägnades en särskild punkt: 

a) att läroboken, vad angår papper, tryck och format samt bandets beskaffenhet och 

kvalitet, lämpar sig för det avsedda ändamålet; 

b)  att lärobokens typografiska uppställning, illustrationsmaterial och stilsorter 

uppfylla de anspråk, som skäligen kunna ställas i såväl oftalmologiskt som 

psykologiskt, pedagogiskt och estetiskt avseende; 

c)   att lärobokens innehåll står i överensstämmelse med gällande undervisningsplaner 

eller kursföreskrifter; 

d)   att överensstämmelse i huvudsak råder  mellan de kursmoment, som i läroboken 

behandlas och dem, som är föreskrivna för de klasser eller stadier, för vilka 

läroboken är avsedd; 

e)   att eventuellt förekommande illustrationsmaterial ansluter sig till de kursmoment, 

det avser att belysa; 

f)    att lärobokens innehåll är objektivt och vederhäftigt och såvitt möjligt 

överensstämmande med den vetenskapliga och pedagogiska utvecklingen på 

ifrågavarande område; 

g)   att läroboken såväl i fråga om innehåll som i språkligt och formellt hänseende är 

lämpad efter lärjungarnas ålder och mognad; 

h)   att lärobokens pris är skäligt samt 

i)    att läroboken är av behovet påkallad och i väsentliga avseenden utgör en 

självständig insats på det pedagogiska området. 

 

Läroboksnämndens verksamhet hade kritiserats såväl av författare och förlag, som 

av mer principiella skäl. Nämnden ansåg dock att pressdebatterna om läroböckernas 

innehåll snarare skulle hänföras till läroplanerna snarare än till granskningen.  

Som torde framgått av det ovanstående lämnade läroplanernas krav på 

objektiv undervisning och objektiva läromedel visst tolkningsutrymme. Även 

läromedelsutredningen framhöll var ”objektivitet i läroplanernas mening inte något 

absolut och en gång för alla fastställt begrepp.”61 

Inför budgetåret 1972/1973 begärde nämnden medel för minst två 

expertgrupper, som skulle granska överensstämmelsen med Lgr 69 i fråga om 

objektivitetskravet, könsrollsfördomarna, den internationella orienteringen samt 

frågor om tolerans, samverkan och likaberättigande .62 
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 SOU 1971:91 sid 89. 
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 SOU 1971:91 sid 78, 91-92. 
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7. Objektivitetsproblemet 

Det fanns alltså flera uppenbara anledningar till att det kunde vara påkallat att göra 

en översyn av läromedelsgranskningen: 

 Det svenska skolväsendet hade förändrats till oigenkännlighet sedan 

läroboksnämnden inrättades 1938. 

 Läroboken hade ofta omvandlats till en studiematerialsats, ofta med många 

små häften. Den tekniska utvecklingen möjliggjorde också audiovisuella 

läromedel, såsom bildband, ljudband, skolradio och skol-tv.  

 Det senaste decenniets samhällsförändringar och debatter, inte minst i fråga 

om könsrollsfrågan.63 

Det fanns ytterligare en tungt vägande anledning, nämligen den uppmärksammade 

kritiken mot samhällssynen och historiesynen i läroböckerna. Göran Palm kritiserade 

västpropagandan, Herbert Tingsten kritiserade nationalismen, Vilhelm Moberg 

kritiserade överhetsperspektivet. Efter att Göran Palm hösten 1966 publicerat en 

första artikel om skolböckernas västindoktrinering, var det ”ganska många” lärare 

och elevgrupper som bjöd in honom till debatt.  

”Från högre ort hörde däremot ingen av sig, och den samlade 

pedagogiska fackpressen (den är inte liten) iakttog en märkligt kompakt 

tystnad; tydligen var det känsliga ting jag berört. Denna min uppfattning 

stärktes när jag vid en offentlig diskussion fick höra läroboksnämndens 

ordförande i modesta ordalag förklara att det kanske förekom en viss 

ensidighet i de äldre skolböckerna men att dessa nu höll på att rensas ut 

och att de nya skolböckerna var bättre. Jag fick ett intryck av att 

riksdagsman Johansson ville ha det till att detta med västindoktrinering 

och borgerlig prägling på det hela taget inte var så mycket att bråka 

om.”64 

Med debattboken Indoktrineringen i Sverige gick Palm 1968 till direkt angrepp mot 

läroboksnämnden, och rasade mot idylliserande skildringar av frihetskampens 

Guinea, Angola och Mocambique: 

”Redan det faktum att dessa läroböcker i tyska, spanska och portugisiska 

har släppts igenom av Statens läroboksnämnd ger anledning nog till en 
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 Frigörelsen från traditionella könsroller uppmuntrades av den svenska staten, som byggde ut barnomsorgen delvis för att 
även mödrar skulle kunna tillgodose industrins efterfrågan på arbetskraft. Detta i kontrast till länder som U.S.A. och 
Storbritannien, där förvärvsarbetande kvinnor trängts tillbaka efter demobiliseringen och därför kämpade för rätten till 
arbete. Se även Gurley Brown Sex and the Single Girl (1962) och Friedan Den feminina mystiken (1963).  
64

 Palm sid 47. 
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uppmaning, riktad till de ansvariga inom läroboksnämnden. Förklara er 

eller avgå.”65 

Palm hävdade att gymnasiets läroplan i historia gav ”klartecken för att en politisk 

indoktrinering i det kalla krigets förnuftslösa anda, inklusive ett hoppfösande av 

kommunistiska och fascistiska diktaturer i samma skamvrå.” Palm reagerade också 

mot att samtidshistorikern Degerman blivit så förd bakom ljuset av ensidigt västliga 

framställningar att han dels ger eleverna en förvrängd bild av efterkrigstidens 

maktspel, dels i demokratisk välmening försöker föra eleverna bakom ljuset ifråga 

om Vietnamkriget. Palm tyckte att detta är ”speciellt trist” eftersom Nutidshistoria för 

till skillnad från gängse läroböcker   

”inte skildrar den tredje världen som ett kuriöst bihang till Europa eller 

som ett föremål för u-hjälpshycklande västerländska krokodiltårar utan 

som en politisk-ekonomisk maktfaktor värd en lika utförlig behandling 

som Europa och U.S.A.”66 

Palms bok blev mycket uppmärksammad, inte minst i Wallins bidrag till SOU 

1971:91, Bilaga 7, Anmärkningar angående objektivitet i läromedel. Wallins forskargrupp 

anmärker att enda möjligheten att tillmötesgå sådana kritiker som Palm vore att  ”de 

som fastställer läroplanerna ändrar åsikt och anser Palms beskrivning av 

verkligheten som sann.” 

Svensk Tidskrift hävdade att boken var ”ett kommenterat collage av en författare 

som vill skapa opinion för sin marxistiska samhällssyn, men att Palm gjorde en hel 

del vettiga iakttagelser, och att boken trots allt gjorde ett hederligt intryck.” Däremot 

tyckte recensenten Rolf Norberg att det var beklagligt att bl. a. Aftonbladet ”tagit 

Göran Palms stridsskrift till intäkt för ett angrepp på skolans läroböcker, som 

sannolikt kommer att föras vidare i kravet på ett statligt läromedelsmonopol.” I en 

ledare skulle Aftonbladet ha hävdat att samhällskunskapsböckerna borde få en 

annan inriktning, att eleverna borde få veta att ”språket från det kalla krigets dagar 

är föråldrat och att det liberala ekonomiska systemet inte leder till ”frihet” för alla. 67 

 Året därpå, 1969, publicerade antikommunisten Herbert Tingsten 1969 en 

internationell granskning av nationalistisk historieskrivning. I Gud och fosterlandet 

noteradeTingsten att: 

                                                           
65

 Palm sid 21. 
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 Palm sid 28. 
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 Om Göran Palm och indoktrinering, Svensk Tidskrift 1968. 
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”De svenska skolböckerna har – det framgår av det föregående – varit 

politiskt färgade i den meningen att de förkunnat och sanktionerat 

föreställningar och värderingar i den bestående ordningens tjänst”.  

Tingstens granskning omfattade inte de samtida läroböckerna, men han noterade att 

dessa avspeglade att svenskarna ”blivit ett av världens mest utvecklade folk, med 

exceptionellt hög levnadsstandard och ett socialt välfärdssystem, som blivit ryktbart 

och avundat”. Tingsten fann att ”viljan till fred och internationellt samförstånd 

hävdas ständigt, ibland på ett sätt som måste inge självbelåtenhet”. Tingsten avslutar 

med att han ”naturligtvis inte velat antyda, att nutidens läroböcker är fria från 

propaganda” men att syftet var avgränsat till ”att söka ge en föreställning om ett i 

skolhistorien tidigare rådande ideologiskt klimat.”68  

Följande år, 1970, publicerade Vilhelm Moberg Min svenska historia berättad för 

folket. Liksom Tingsten skriver han om sin egen generation, som genom 

historieämnet och kristendomskunskapen skulle fostras till lojala och undergivna 

undersåtar.  

”Sålunda fick jag som ett aningslöst skolbarn en vrångbild av mitt 

fosterlands historia, icke genom läroböckernas fakta, utan av 

utelämnande av fakta, det som icke stod i dem.”  

Mobergs historieskrivning utgår uttryckligen om hans eget ursprung, allmogen. 

Mobergs första arbetsprincip var att avgränsa sig till att skriva folkets historia, och 

att lyfta fram otillräckligt utnyttjade fakta och förbisedda händelser. Det redan 

välkända, kungarnas historia, lämnades i stort sett därhän. Den andra 

arbetsprincipen var att den ständiga vandringen från det förflutna till det närvarande 

och tillbaka igen, emedan att samtiden förklarar dåtiden och dåtiden förklarar 

samtiden. Moberg hade låtit sig inspireras av Macaulay och Trevelyan, men betonar 

särskilt Fryxells banbrytande, antiheroiska historieskrivning och demokratiska 

moraluppfattning.69  

Det skall dock understrykas att Palm i första hand agiterade mot själva det 

samhälle vars indoktrinering präglade läroböckerna. Tingsten och Moberg däremot 

kritiserade sin egen skoltids läroböcker, och ett historiebruk som helt övergivits 

under efterkrigstiden.  

Docent Hadenius, från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 

universitet,  bekräftade dock de samtida läromedlens bristande objektivitet när han 

1970 på läroboksnämndens uppdrag undersökte historieböckerna.  
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8. Samhällsinsatser på läromedelsområdet 

År 1971 lade läroboksnämndens ordförande, riksdagsmannen och fil. dr. Hilding 

Johansson (s) fram fortsättningen på Johanssons och undervisningsrådets Israelssons 

utredning från 1962, nämligen läromedelsutredningens fjärde betänkande, SOU 

1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet. 1966 hade ecklesiastikdepartementets 

chef Edenham kallat in ett antal sakkunniga för att utreda frågan om produktion och 

granskning läromedel.  

Förutom Johansson bidrog Birger Beckman, VD för AB Läromedelsförlaget, 

avdelningsdirektör Bengt Dahlbom vid SÖ:s avdelning för fortbildningsplanering 

(ersättare för dåvarande undervisningsrådet Olof Ström), studenten tillika förre 

ordföranden för SECO Jan-Eric Furubo, landstingsrådet Rut Kärnek (s), 

departmentssekrerateraren tillika förre ordföranden för Sveriges förenade 

studentkårer Erland Ringborg (generaldirektör för SÖ 1986–1991.) Som expert 

tillkallades bland annat docent Erik Wallin (folkskollärare, vid denna tid ledande 

forskare inom undervisningsteknologi, sedermera professor i praktisk pedagogik i 

Uppsala).  

Utgångspunkten var att reformera läroboksnämndens granskning , och 

sutredningen hade kommit fram till att SÖ borde precisera läroplanernas 

övergripande mål.70 Man föreslog, baserat på Wallins praktiska försök för 

utredningens räkning, även en rutin för praktisk prövning av hur centrala läromedel 

fungerade i undervisningen. Den praktiska prövningen hade visat sig otillräcklig 

ifråga om objektivitet.  

Objektivitetsbegreppet 

Svensk Uppslagsbok, 1955 års upplaga, definierade objektivitet med orden saklighet, 

sanningsenlighet och opartiskhet. Läromedelsutredningen avstod från att själv definiera 

objektivitetsbegreppet, problem och tillämpningar, men gav stort utrymme åt detta i 

bilagorna.  

I huvudtexten utgår utredningen från den ”precisering” av Sveriges Radios 

modell, som Jörgen Westerståhl utarbetat 1969 för läroboksnämndens räkning.  

Westerståhl definierar objektivitet som saklighet och  opartiskhet. Några sidor senare 

följer docent Wallins modell, baserad på praktiska försök med objektivitetskriterier 

utförda av utredningens forskargrupp. Wallins grupp, liksom läroplanerna, 

definierar objektivitet som saklighet och allsidighet. 

Läromedelsutredningen kommenterar inte skillnaden mellan allsidighet och 

opartiskhet, däremot nödvändigheten av en fortgående analys av 
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objektivitetsbegreppet, något som förutsatte en allsidig samhällsdebatt utöver 

expertundersökningarna.71  

Vidare fann utredningen att om läroplanerna skulle bilda utgångspunkten för 

objektivitetsbedömningar var det väsentligt att ”objektivitetskravet framställs så 

klart och preciserat att det inte behöver råda någon tvekan om samhällets krav på 

innehållet i undervisningen.” 

Därefter föreslår utredningen, oklart på vilka grunder, att en ny 

läromedelsnämnd skall inrättas inom det nyligen ombildade SÖ. Denna nämnd 

skulle särskilt följa utvecklingen på läromedelsområdet, pröva frågor som rörde 

läromedels objektivitet, genomföra praktisk prövning av läromedel och bevaka 

kostnadsutvecklingen.72  

Till läromedelsutredningen fogades fyra bilagor om objektivitetsfrågan;  

Westerståhls Synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker 

Wallins m.fl. Anmärkningar angående objektivitet i läromedel 

Beskows m.fl. Vilka krav har man rätt att ställa på läroböcker i religionskunskap för 

grundskolan? 

Hadenius’ Historieböckerna i det nya gymnasieskolan. 
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 SOU 1971:91, Bilaga 10, Förslag till ändringar i instruktionen för SÖ, sid 300. 
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Westerståhls objektivitetsmodell 

Fil.dr. Jörgen Westerståhl, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 

presenterade sin objektivitetsmodell för läroboksnämndens granskarkonferens 1969. 

På nämndens begäran om precising av denna, ritade Westerståhl upp ett schema 

utifrån radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Radio. I schemat införde 

Westerståhl begreppet objektivitet som en sammanfattande term för radiolagens 

stipulerade saklighet och opartiskhet.73  

I Bilaga 6, Synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker (två luftiga 

sidor, ett diagram) utvecklar Westerståhl summariskt objektivitetsbegreppet. 74 

 

 
Figur 1. Westerståhls diagram 

I fråga om ideologier och värderingar blir balanskrav aktuellt, för att en uppfattning 

inte kommer att dominera annat än när läroplanen så kräver. ”Genom att medvetet 

följa vetenskapliga relevanskriterier bör detta vara möjligt.” Detta torde varit kopplat 

till kvantitativa metoder, men Westerståhl utvecklar inte relevanskriterierna, utan 

övergår direkt till den fjärde komponenten neutral presentation. Denna saknade 

visserligen helt motsvarighet i radiolagen och avtalet mellan staten och SR, men 

beskrevs utförligt i SR:s interna programregler.  

Westerståhl nämner läroplanerna endast i förbigående, men framhåller att det 

är de vetenskapligt bäst underbyggda faktorerna och aspekterna som skall användas 

i beskrivningar av det politiska och ekonomiska systemet.  
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 ”Westerståhls modell” anses fortfarande gälla för SVT, och är fortfarande föremål för debatt och ifrågasättande, se 

exempelvis www.svd.se/opinion/ledarsidan/nyhetsformedlingen-behover-vara-opartisk-och-saklig_3410406.svd.  
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 Se appendix 2, Bilaga 6, Synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker. 
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Wallins objektivitetsmodell 

Docent Erik Wallin, ledande undervisningsteknologisk forskare, innehade vid denna 

tidpunkt en forskartjänst inrättad av Statens råd för samhällsforskning inom 

pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Under Wallins ledning hade 

läromedelsutredningens forskningsgrupp ansvarat för försöksverksamheten med 

praktisk prövning.  

I Bilaga 7, Anmärkningar angående objektivitet i läromedel (15 tättryckta sidor, tre 

diagram, tio litteraturhänvisningar) sammanfattar Erik Wallin, Ingela Magnusson 

och Annika Stencrantz resultatet av sina ”försök att belysa den ytterligt 

komplicerade frågeställning som sammanhänger med objektivitetsbegreppets 

tillämpning på framställning i läromedel av olika slag.”  

Forskargruppen formulerade en allmän modell av objektivitetsbegreppet som 

var avsedd som utgångspunkt för bedömning av objektivitet i läromedel. 75 

Eftersom saklighet helst skulle kunna verifieras mot ett bestämt kriterium, och 

allsidighet ”innebar att flera uppfattningar redovisas, kunde skolans attitydbildning, 

exempelvis i könsrollsfrågan, omöjligen vara saklig och allsidig. Termen allsidighet 

borde därför reserveras för framställningar av kontroversiella frågor, motsvarande 

opartiskhet.  I fråga om relevans kommenteras Westerståhls formulering om 

vetenskapens nuvarande ståndpunkt, med att förutom i fråga om naturvetenskap 

skulle urvalet ändå att bli subjektivt. I fråga om samhällsvetenskap där osäkerhet och 

oenighet råder om vad som är sant, kan kraven på saklighet inte hänföra till sanning i 

naturvetenskaplig mening. Läroplanerna tar inte heller upp sanningskravet i relation 

till källan, att åsikterna är korrekt återgivna.  

Begreppet balans borde reserveras för kontroversiella frågor, en liberal 

uppfattning borde balanseras av en marxistisk. Begreppet neutralitet innebar att 

framställningen skulle vara värderingsfri, även aktualitet och trohet mot källan var 

viktiga objektivitetsaspekter.  Lgr 69:s definition av saklighet tolkas som att 

överensstämmelse med fakta är detsamma som objektiv sanning. Forskargruppen 

uppfattar även att allsidighet skall tolkas som att flera olika lösningar till ett problem 

presenteras, inte att flera olika problem presenteras.  

”Detta innebär att det inte finns någon anledning att vara saklig och 

allsidig samtidigt. Har man sagt det som är sant behöver man inte säga 

något mer, utom i den betydelsen att man i allmänbildande syfte ger 

beskrivningar av diverse felaktiga åsikter.”76 
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Läroplanerna säger mycket litet om de värderingar som skall framhållas och främjas, 

dessas uppfattning om objektivitet kan jämföras med Göran Palms uppfattning om 

indoktrinering.  

”De som hävdar att skolan brister i objektivitet hävdar helt enkelt att 

skolan lär ut saker som är felaktiga. Frågan om den bristande 

objektiviteten skulle därför bättre kunna beskrivas som en fråga om vad 

som är sant och falskt.” 

Diskussioner fördes vanligen ”i oklara termer utan någon definition av vad 

objektivitet egentligen innebär.”77 En trebetygsuppsats, U-länder i Läroböcker (1969), 

behandlade dock Lgr 62:s objektivitetsbegrepp med avseende på samhällskunskap, 

historia och geografi.  Gullberg och Lind konkretiserade begreppet i sex punkter; 

källangivelser, citat, presentation av olika åsikter och uppfattningar, vidgående av 

osäkerhet eller oenighet, samt resonemang. Gullberg och Lind fann även att flertalet 

läroböcker brast i objektivitet, att förlag och författare uppfattade 

läromedelsnämndens behandling som godtycklig, samt att granskningen ledde till 

likriktning. Deras första åtgärdsförslag var precisering av läroplanens mål. 

Lindbloms Promemoria för en fortlöpande granskning av indoktrineringen i skolan 

(Ord och Bild, nr 5 1969) betonade vikten av lärobokskritik utanför fackpressen. 

Myrdals Objektivitetsproblem i samhällsforskningen (1968), berörde inte läroböcker,  

utgick från att opartisk samhällsvetenskap är omöjlig, och hävdade att forskaren 

borde redogöra för sina värdepremisser. Naess’ Empirisk semantik (1968) presenterade 

sex normer för saklig debatt, och förtydligade att neutral framställning främst syftar 

på återgivandet av andras utsagor. Varken litteraturen, Lärartidningen och 

Skolvärlden, tillförde särskilt mycket, med undantaget av Myrdals begrepp relevans 

och signifikans som implicerade den subjektiva grunden för läromedlens urval av 

åsikter och stoff. Däremot innebar skolans monopolställning stora paralleller med 

Sveriges Radios programverksamhet ifråga om objektivitetsproblemet.78 

Forskargruppen hoppades att deras modell innebar att man kom  

”ett steg närmare möjligheten till en granskning av objektiviteten i läromedel” men 

ansåg att det kunde bli nödvändigt att ytterligare bryta ned och konkretisera 

kriterierna för att dessa skulle bli praktiskt användbara. 
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Hadenius 

Läroboksnämnden hade även uppdragit åt docent Stig Hadenius, statsvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet, att undersöka gymnasiets historieböcker med 

avseende på objektivitet. 79 Hadenius konstaterar inledningsvis att historieböckerna 

under senare år varit utsatta för intensiv debatt och häftig kritik 

Det första skälet var att det nya gymnasiet radikalt förändrat historieämnets 

innehåll, så att gamla principer övergavs och tonvikten lades på modern historia, 

samt att omställningsprocessen inte gått smärtfritt. Det andra skälet var att 

historieämnet var så känsligt för värderingar och opinionssvängningar.  

Undersökningen avsåg ge underlag för en diskussion om hur mycket 

historieböckerna fick avvika från läroplanen, med tillägget att det då måste finnas 

tillgång till ”reliabla analyser” som gav besked om vad läroböckerna innehöll.  

Hadenius inleder med att diskutera objektivitetsbegreppet, och refererar till 

Westerståhls promemoria till läroboksnämnden. Undersökningen visade att 

böckerna fortfarande var konventionella trots att de brutit med den nationalistiska 

historieskrivningen. Det globala perspektivet saknades, Europa och USA framhävdes 

på u-ländernas bekostnad. Alltför lite vikt lades vid sociala skeenden och 

förhållanden.    

Hadenius undersökning omfattade ca 233 500 ord kategoriserade som politiskt, 

ekonomiskt, socialt, kulturellt, och” övrigt” material. Undersökningen redogör dock 

inte för kategoriseringsprinciperna, och den version av rapporten som presenterades 

för läroboksnämnden skiljer sig i viktiga avseenden från den version som 

publicerades i Historisk Tidskrift.80  

9. Propositionen om objektivitetsgranskning 

Två år efter att läromedeslutredningen lagt fram SOU 1971:91 Samhällsinsatser på 

läromedelsområdet föreslog Kungl. Maj:ts proposition 1973:76 angående samhällsinsatser 

på läromedelsområdet en ny nämnd inom SÖ för obligatorisk objektivitetsgranskning 

av centrala läromedel i samhällsorienterande ämnen,  samt pedagogisk granskning i 

form av utprovning och praktisk prövning av läromedel. Det centrala förvalet av 

läromedel skulle i stort sett avskaffas. Slutligen behandlades pris- och 

produktionsfrågan, inte minst med anledning av de fria läromedlen. Den nya 

granskningsnämnden skulle även kunna granska andra centrala läromedel på eget 

initiativ eller efter anmälan.  
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Propositionen fick ett blandat mottagande, särskilt från utbildningssakkunniga:  

”Vissa synpunkter angående objektivitetsgranskningen förs fram. Så 

framhåller t. ex. SÖ att en fullständig granskning, baserad på det vida 

objektivitetsbegrepp utredningen beskriver, är en mycket 

arbetskrävande uppgift. Även om granskningen anförtros en grupp av 

experter kommer objektiviteten i deras bedömningar likväl att 

ifrågasättas. Lärarhögskolan i Göteborg anser att eftersom kriterier för 

objektivitet saknas bör sådana i första hand utarbetas, i avvaktan på att 

fasta kriterier för objektivitetsgranskning utarbetas, bör hela frågan om 

objektivitetsgranskning vila.”  

Länsskolnämnden i Skaraborgs län, länsskolnämndsutredningen, LO, Svenska 

fabriksarbetareförbundet, ABF, SSU, Elevförbundet, VRO, utbildningsnämnden i 

Östergötlands läns landsting, Stockholms skoldirektion och Sveriges allmänna 

biblioteksförening ville ha en mer omfattande läromedelsgranskning än den 

föreslagna. Riksrevisionsverket (RRV) konstaterade att det borde vara möjligt att 

granska objektiviteten under förutsättning att detta omfattar både saklighet och balans, 

samt att ”man accepterar att det ytterst blir fråga om en subjektiv bedömning som 

emellertid utförs av förtroendemän på vilka bedömningsrätten överförts efter ett 

samhälleligt beslut.” RRV:s mening var att utredningen borde ställt upp två mer 

”stringenta” alternativ. Ett alternativ kunde motiveras av behovet av ett helt 

fristående samhällsorgan, tillsatt i särskild ordning, vars beslut inte kunde 

överklagas. Nämndens sammansättning skulle då bli en viktig fråga. Nämnden 

skulle kunna ”repliera” på SÖ:s kansli- och expertresurser, ”vilket synes ha spelat 

stor roll för utredningen” (vad RRV åsyftar med denna formulering framgår inte). Ett 

annat alternative, för vilket en rad skäl talade, var att detta var en ämbetsuppgift för 

SÖ som ansvarade för läroplanerna där objektivitetskravet stod skrivet. Med den 

utgångspunkten kunde ”det över huvud taget vara svårt att motivera en särskild 

nämnd för granskning av objektiviteten i just de centrala läromedlen.” RRV ansåg att 

alternativa lösningar borde provas. 

Fackföreningsrörelsen hade många synpunkter. Byggnadsarbetareförbundet 

ansåg att sådant som berörde LO skulle läromedelsnämnden stämma med LO. SSU 

och Svenska fabriksarbetareförbundet ansåg att central förhandsgranskning 

behövdes, eftersom kommunerna var i underläge i förhållande till 

läromedelsproducenterna. SSU ansåg av jämlikhetsskäl att samhället skulle 

bestämma utbildningens innehåll i, att kravet på likvärdig standard var i konflikt 

med kravet på skoldemokrati, samt att det var väsentligt att eleverna själva fick 

producera läromedel som grupparbete.  ABF ifrågasatte i en svårtydd formulering 
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att underlaget för objektivitetsgranskningen skulle tas fram av ämnesexperter, istället 

för av enskilda och organisationer som kan anses ha speciella kunskaper inom de 

ämnen som nämnden granskar.  

Fredrika Bremer-förbundet underströk önskvärdheten av vissa förändringar i 

fråga om granskning ur könsrollssynpunkt. Anita Gradin (s), Eva Åsbrink (s) och 

Lena Hjelm-Wallén (s) hemställde granskning ifråga om könsrollssynpunkt , och att i 

nämnden skulle ingå sakkunniga i könsrollsfrågor.  

CH Hermansson (vpk) ansåg att granskningen borde ske under medverkan av 

lärare, elever och folkliga organisationer. Jan-Erik Wikström (fp) och Ove 

Nordstrandh (m) anförde att objektivitetsgranskning var principiellt tvivelaktig och 

endast borde ske som försöksverksamhet.81 

10.  Propositionen om läromedelsnämnden 

Kungl. Maj:ts proposition 1974:13 angående vissa läromedelsfrågor föreslog att en 

läromedelsnämnd inom SÖ skulle ersätta läroboksnämnden. Den nya nämnden 

skulle granska läromedlens objektivitet, ”därvid bl. a. att läromedlens innehåll inte 

strider mot mål och riktlinjer i läroplanerna”. Dessutom föreslogs inrättandet av ett 

organ för läromedelsinformation, SIL.  

Kungl. Maj:t hade föregående år uppdragit åt SÖ att, efter samråd med 

utredningen om skolan, staten och kommunerna (SSK) lägga fram förslag om hur 

nämnden skulle arbeta. SÖ rapporterade att den nya nämnden skulle koncentrera sig 

på objektiviteten i de s.k. centrala läromedlen, ett begrepp som innefattade även 

andra läromedel än böcker. Första året beräknades nämnden behandla 250 

granskningsärenden, varav 150 rörande samhällsorienterande ämnen. I ungefär 25 % 

av fallen, ”t. ex. då frågan om ett läromedels objektivitet är kontroversiell” skulle det 

kunna föreligga behov av mer än en granskare. Nämnden borde bestå av fyra 

riksdagsledamöter (SSK ansåg att det skulle utses fyra parlamentariskt utsedda 

ledamöter), två kommunala förtroendemän, samt två ledamöter med särskild 

sakkunskap (SSK ansåg att objektivitetsgranskningens huvudområden 

”livsåskådning” och ”samhällsorientering” skulle representeras). Dessa skulle ha 

gjort sig kända för saklighet och oväld, och företräda vissa kunskapsområden.  

Efter listan över remissinstanser följer en rad namn, troligtvis men inte 

utskrivet, de personer inom SÖ som ansvarat för förslaget. Bland namnen återfinns 

direktören Sten-Sture Landström och avdelningsdirektören Bengt Dahlbom. 
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Folkpartisterna var inte helt nöjda. Henmark och Westberg från Ljusdal yrkade 

att sammansättningen skulle representera de ”båda stora områden som 

objektivitetsgranskningen avser, nämligen livsåskådning och samhällsorientering”, 

förhandsgranskning av massmedieprogram, samt besvärsrätt. Westberg önskade 

dessutom omdefiniera begreppet centrala läromedel, och att granskningen skulle 

omfatta även SR:s läromedel. Jonsson och frk Hörlén från Alingsås instämde liksom 

moderaten Nordstrandh m.fl. ifråga om besvärsrätten. Nordstrandh ville dessutom 

att en lärarrepresentant skulle ingå i läromedelsnämndens styrelse ”så att den direkt 

kan tillföras synpunkter och erfarenheter från det pedagogiska fältet och 

undervisningens vardag.” Frk Rogestam m. fl. (c) ville att SÖ utredde folkrörelsernas 

inflytande över objektivitets-granskningen, och att SR:s undervisningsmaterial 

granskades så likartat som möjligt som andra läromedel. Utskottet avslog de flesta 

motionerna eftersom förslaget ändå tillgodosåg dessa önskemål samt att radiolagen 

förbjöd förhandsgranskning.  

I fråga om besvärsrätten framhöll motionärerna att denna var självklar både av 

hävd och ur allmän rättsäkerhetssynpunkt, och  ”att det avgörande i en prövning 

vanligen är tolkningen, bedömningen och värderingen av det föreliggande 

sakmaterialet.” Kungl. Maj:t höll inte med, läromedelsnämnden skulle få ”en sådan 

sammansättning och tillgång till sådana resurser att bättre sakkunskap knappast kan 

ställas till förfogande vid prövning av eventuella besvär.” Utskottet däremot ville 

skyndsamt utreda huruvida såväl producenter, författare, berörda lärare och elever, 

övriga enskilda personer eller organisationer skulle omfattas av besvärsrätten liksom 

konsekvenserna därav.  

Fru Lantz (vpk) reserverade sig. Samtliga riksdagspartier borde representeras, 

hon accepterade dock att endast fyra ledamöter fick nomineras, under förutsättning 

att en av dessa representerade marxistiska uppfattningen.82  

11. Läromedelsnämnden 

Skolöverstyrelsens Läromedelsnämnd beskriver i inledningen till 

Läromedelsnämndens granskning, 1979-03-08 hur läromedelsutredningens förslag om 

efterhandsgranskning, efter anmälan eller på eget initiativ ”stöpts om” till 

förhandsgranskning och förval i anslutning till den löpande läroboksproduktionen. 

Däremot förbjöd 8 § radiolagen myndigheter och allmänna organ att granska eller 

föreskriva förhandsgranskning av radioprogram.83 
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 Som utgångspunkt för sitt arbete hade nämnden fått ett PM av 

skolöverstyrelsen, upprättat av avdelningsdirektören lektor Bengt Dahlbom, som 

medverkat i läromedelsutredningen. (Tre år senare publicerade Dahlbom 

Objektivitetsgranskning av läromedel: PM 1977-12-01.) 

 Skolöverstyrelsens PM om objektivitetsgranskning 

Dahlboms PM Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd 

1974-06-26, utgörs av en spatiös stencil om 6 sidor, daterad fyra kalenderdagar innan 

läromedelsnämnden skulle börja sin verksamhet.  

Med hänvisning till propositionen slår Dahlbom fast att granskningen skulle 

inriktas på två krav. För det första, överensstämmelse med läroplanernas mål och 

riktlinjer. För det andra, uppfyllandet av det allmänt formulerade objektivitetskravet 

på ”saklighet och allsidighet”.” 

I nästa stycke, Problem i samband med objektivitetsgranskningen konstaterar 

Dahlbom, att utgångsläget är oklart och att läromedelsnämnden måste ta ställning 

till vilken praxis som skall införas, så att bedömningarna blir konsekventa. 

Överensstämmelsen med läroplanernas relativt opreciserade, övergripande mål 

skulle bli svår att bedöma, exempelvis i fråga om demokratibegreppet som redan 

tidigare vållat problem.”84 Vidare skriver Dahlbom att: 

”Under senare år har en rad vetenskapliga inlägg kommit vilka söker 

precisera objektivitetskravet i form av olika kriterier. I propositionen 

hänvisas till vad Jörgen Westerståhl betecknat som saklighet och 

opartiskhet ... Aktuella objektivitetsbedömningar under senare år har 

emellertid visat att dessa kriterier måste ytterligare preciseras, och här 

kan två problemområden anges”, nämligen vilken samhällsanalytisk 

modell som skulle tillämpas, och hur det pluralistiska samhällskravet på 

likvärdiga presentationer av olika riktningar skulle tillgodoses.” 

Dahlbom konstaterar att det i båda dessa fall kunde bli fråga om ”en politisk 

bedömning”, och att objektivitetskravets innebörd kunde bli avhängigt 

läromedelsnämndens ”val av vetenskapsideal” vilket möjligen syftar på marxismen. 

Dahlbom förutskickar att objektivitetsgranskningen skulle kunna bli föremål för 

stor uppmärksamhet och kritik, att det kunde bli nödvändigt att flera granskare 

granskar samma ett läromedel samt att nämnden skulle kunna hamna i en 

”skiljedomssituation som man inte är betjänt av. Mot bakgrund av detta var det 
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således viktigt att objektivitetskriterierna preciseras ytterligare utöver de ovan 

anförda, saklighet och opartiskhet.”85 

Bengt Dahlbom kallade till läromedelsnämndens första sammanträde 4 juli 

1974, och förde även protokollet. Närvarande var då riksdagsledamöterna Barbro 

Engström (s), Ulla Ekelund (?), rektor Hans Nyhage (m), och Maj Britt Theorin (s), 

sekreteraren Lars Göransson, samt redaktionschefen för religionsradioavdelningen 

John Ronnös. 

Av bilagan Dnr L 74:2073 som bifogats protokollet, framgår att 

läromedelsnämndens ärenden normalt inte skulle passera SÖ innan föredragning, 

och att insatsen från SÖ:s pedagogiska expertis skulle motsvara den som gjorts för 

läroboksnämnden. Skolkonsulenterna skulle inte granska, utöver medverkan i fråga 

om kontroversiella ärenden.  De skulle främst biträda nämnden i policyfrågor, 

medverka vid utarbetandet av anvisningar för granskningen och vid de 

granskarkonferenser som nämnden anordnar. Även RRV:s remissyttrande om 

subjektiv bedömning utförd av förtroendemän citerades.  

Läromedelsnämndens granskning, redogörelse 1979-03-08 beskriver hur SÖ:s PM 

uppfattades: 

”Redan innan nämnden började sin verksamhet stod det klart att 

granskarna måste ha någon form av vägledning. I tid till den 1/7 förelåg 

en granskningspromemoria, som var ett första försök att fixera 

objektivitetsgranskningens problematik. Statsmakterna hade överlämnat 

åt läromedelsnämnden att ta fram kriterier för 

objektivitetsgranskningen.”86 

Läromedelsnämndens granskningsmall 

Vid nästa sammanträde den 5 september, beslöt nämnden att inkalla en expertgrupp 

som skulle bearbeta objektivitetspromemorian. Vid detta sammanträde var det inte 

Dahlbom utan Bertil Börjesson, tidigare läroboksnämndens sekreterare, som förde 

protokollet.87 Gruppen kom att bestå av SÖ:s skolkonsulent Sören Levén, 

skjutjärnsjournalisten Herbert Söderström (s)88, och LO:s förbundsskolelärare Rudolf 

Tegnedahl (s). Sekreterare blev Bengt Malmberg, som tidigare granskat 

samhällskunskap för läroboksnämnden. Objektivitetsexpertisen tillhandahölls av 
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läromedelsnämndens ledamot, professorn i vetenskapsteori Göran Herméren samt 

granskaren i samhällskunskap, professor Jörgen Westerståhl (s).89  

Vid det tredje sammanträdet den 10 oktober beslöt att nämnden att Bengt 

Malmbergs granskningsmall skulle tillställas granskarna för kännedom. Vidare heter 

det att ”Nämnden uppdrog åt avdelningsdirektören Dahlbom att sammanställa sina 

synpunkter på frågor om nämndens agerande m.m.” 

Expertgruppens första förslag förelåg i december 1974, en tredje version 

behandlades under en konferens i Skokloster i februari 1975, en femte vid en 

granskarkonferens i Alvik i april i samma år. Redogörelsens version är den tionde, 

dock snarlik den första. 90 Expertgruppen tog hjälp av SIL, kommunförbundet, 

läromedelsproducenter, lärarorganisationerna, Hem och skola, elevorganisationerna 

och granskare. Däremot nämns inte om expertgruppen i något avseende beaktat SÖ:s 

PM, Wallins praktiska försök eller Westerståhls arbete för Sveriges Radio. 

Expertgruppens resultat, som skulle vara till ledning för läromedelsnämnden 

och nämndens granskare i deras arbete, bestod av sex frågor: 

”Fråga 1 ”Är det utrymme som ägnats olika händelser, förhållanden, 

ståndpunkter etc rimligt?” 

Fråga 2 ”Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några 

oriktiga sakuppgifter?” 

Fråga 3 ”Är det aktuella läromedlet missvisande eller tendentiöst?” 

Fråga 4 ”Har författaren i förekommande fall redovisat 

kontroversiella punkter i framställningen?” 

Fråga 5 ”Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller 

missgynnar en part (ståndpunkt, värdering , ...) på en annans bekostnad 

genom t ex osakligt, värdeladdat eller svårt språk, ensidiga bilder eller 

ljudband.”91 

Fråga 6 ”Är framställningen förenlig med de mål och riktlinjer som 

anges i nu gällande läroplaner?”92 

Frågorna kompletterades med kommentarer och exempelsamling, men dessa 

återfinns varken i redogörelsen eller i det genomgångna arkivmaterialet.  

Enligt nämnden uppfattade granskarna anvisningarna som tillräckliga och 

onödigt detaljerade, de lämnades viss frihet samtidigt som frågorna borde besvaras i 
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utlåtandet. En anonym granskare hade funnit promemorian tillräckligt kortfattad för 

att vara överskådlig och inte i onödan komplicera granskningen.  

Läromedelsnämnden konstaterade att promemorian haft ett normerande 

inflytande på alla parter i läromedelsproduktion och granskningsarbetet, att 

erfarenheterna i allt väsentligt var mycket tillfredsställande, och att promemorian var 

resultatet av ett mycket långt och ingående förarbete.  

Den något förvånande slutsatsen blev att ”ytterligare precisering av 

objektivitetskravet skulle innebära en låsning också för läromedelsproduktionen”, 

dock kunde och skulle promemorian förbättras.93 

Granskning i praktiken  

I läromedelsnämndens beslutsprotokoll återfinns knapphändig information om 

granskningsärendena, sorterad på förlag men inte nödvändigtvis med fullständiga 

titlar, angivande av författare och stadium, eller i övrigt konsekvent presenterad. 

Exempelvis godkändes en del läromedel medan andra godkändes för registrering, utan 

att framgår vari den eventuella skillnaden består.  

Det var vanligt att ett läromedelspaket granskades komponentvis allteftersom 

de framställts, paketet kunde inte granskas som helhet vid ett tillfälle. Flertalet 

granskningsärenden i fråga om historia rörde sig om nya upplagor, olika versioner 

för olika gymnasielinjer, komponenter som lärarhandledning, studiehäfte, 

diagnostiska prov, diaserie, tv-progam, ljudband med häfte osv.  

Under perioden 1974-1978 behandlades ungefär 115 granskningsärenden rörande 

läromedelskomponenter i historia. Mycket få av dessa historieläromedel föranledde 

några kommentarer, utöver godkändes med korrigeringar etc eller bordlades etc. 

Nedanstående läromedel ifrågasattes dock: 

 Hildingssons Revolutionernas tid (SOL 1, SOL 2) godkändes med granskarens 

påpekande. Ledamoten Nyhage yrkade att meningen ”Allmän rösträtt skulle 

ju innebära att de förmögna förlorade den politiska makten” (s 85) antingen 

utgår eller nyanseras i de kommande tryckningarna. (1975:08) 

 Historia åk 7, grundbok och studiebok (SOL 1) godkändes ”med granskarens 

erinringar som skall beaktas i kommande upplaga” (1976:2). Anders och Borgs 

böcker bordlades (1976:5) 

 SOL 2, grundbok för årskurs 8 2 G: ”Förlaget borde rimligen i G-versionen 

kunnat ta hänsyn till fler av granskarens tidigare påpekanden (t ex ang 

väckelserörelsen) och ledamoten Nyhages yrkande (rösträtten). 
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 Brolins Historiens huvudlinjer (flera komponenter) godkändes för fortsatt 

registrering. Ovanligt nog tillämpades här balanskravet på 

könsrepresentationen. ”Nämnden förutsätter att framställningen vid nästa 

tryckning kompletteras med en orientering om kvinnorörelsen i Sverige.”  

Den 11 december 1975 anmälde Peter Söderström och Eva Nelsson Historia för 

gymnasiets 3-åriga linjer, åk 3. Kartotekskortet 75:3131 anger att Stig Ekman ”avst” den 

30 mars 1976, och Henrik Enander ”avst”den 6 maj. Ärendet bordlades den 2 

september, men den 7 oktober blev ärendet  

”Godkänt, under hänvisning till granskarnas utlåtanden, dock med 

tvekan och som längst t o m läsåret 1977/78. Mot beslutet att godkänna 

reserverar sig Göransson och Nilsson med instämmande av Nordström.” 

Mest kontroversiell var dock Lasso. 

 Den 19 januari 1978 kritiserades Studiebok Historia och Lärarens Lasso av de för 

ovanlighetens skull namngivna granskarna E. Sandstedt och L. Terner.  

”Ärendet bordlades. Nämnden överväger att vid nästa sammanträde 

inte godkänna läromedlet med hänvisning till Terners utlåtande. Även 

läraren har rätt till hjälp med objektiviteten i undervisningen.”  

(1978:1. Utlåtandet, Dnr LÄ 77: 828 stod dock inte att uppbringa på 

riksarkivet.) 

 Den 9 februari bordlades ärendet på begäran av förlaget. Historia åk 7, 8,9 

”godkändes för fortsatt registrering. Vid ev nytryckning bör framställningen 

ses över och korrigeras.” 

 Den 2 mars bordlades ärendet. ”Nämnden avser att inte godkänna läromedlet. 

Den förslagna kompletterande bilagan är inte tillfyllest.” 

 Den 13 april gick böckerna igenom. ”Godkändes i senast företedda, 

bearbetade skick. 

Som synes utvisar, det om än i övrigt svårtolkade, materialet att historieböckerna på 

det hela taget uppfyllde läromedelsnämndens krav på objektivitet.  

12. Läromedlen i skolan 

ULÄ:s utredning om läromedelsmarknaden presenterades i betänkandet SOU 

1980:15, Läromedlen i skolan. Under åren 1974-1979 granskades totalt 1331 

läromedelskomponenter, varav 43 aldrig godkändes. Läromedelsnämnden ansåg att 

förvaltningsrättslig praxis förhindrade omprövning av godkännanden, medan nya 

upplagor gav anledning till ny granskning. Endast 267 läromedel anmäldes av 
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privatpersoner, varav 12 ärenden avskrevs. Enligt ULÄ berodde detta på att 

allmänheten inte kände till möjligheten, och pressdebatten speglade inte något 

intresse från allmänhetens sida.94 

År 1976 hade Bengt Dahlbom för SÖ publicerat Objektivitet i undervisningen – det 

möjligas konst? som bland annat behandlade objektivitetskraven och propaganda i 

skolan. 1978 började en arbetsgrupp analysera behovet av och förutsättningarna för 

framtida objektivitetsgranskning.  Utredningen konstaterar att objektiv 

undervisning, med utgångspunkt från läroplanernas anvisningar, borde vara ett 

viktigt moment i lärarutbildning och fortbildning. Kriterierna på ett objektivt 

läromedel var korrekta sakuppgifter, balans och allsidighet, samt av 

ställningstaganden till förmån för viss part i kontroversiella frågor. Man fann även 

att ideologiskt vinklade läromedel utgjorde goda diskussionsunderlag för 

objektivitetsfrågan. 

Utredningen konstaterade även att läromedelsproduktionen påverkats, och att 

producenternas egna granskare använde nämndens granskningspromemoria. Själva 

granskningsplikten medförde ”en risk för att framställningen i läromedel i de ämnen 

nämnden granskar präglas av en överdriven försiktighet - utslätning - i 

behandlingen av kontroversiella frågor” vilket kunde minska elevintressset. 

Läromedelsnämndens verksamhet hade debatterats i pressen, det hade 

framförts att verksamheten stred mot tryckfriheten och att underkännanden var en 

form av censur, en tillvitelse nämnden dock häftigt avvisade. Som argument hade 

anförts att underkända läromedel fick säljas som ”övriga läromedel” istället för 

centrala. Ledamöternas kompetens hade ifrågasatts, liksom att nämnden låtit 

partsintressen och politiska värderingar styra bedömningarna. De JO-anmälningar 

som gjorts hade dock inte lett till någon anmärkning.95  

Eftersom begreppet centrala läromedel försvunnit borde förhandgranskningen 

ersättas med en efterhandsgranskning, med delmålet att stimulera debatten om 

objektivitet i läromedel och undervisning. Den nya granskningsnämnden skulle 

kunna börja sin verksamhet HT 1982, samtidigt som grundskolans nya läroplan 

trädde i kraft.96 

13.  Kvalitet eller ideologi? 

Läromedelsnämndens redogörelses första sida, avsnitten Objektivitet och påverkan i 

undervisningen och Varför objektivitetsgranskning? förklarar skolans normativa uppgift 
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och vikten av objektivitet. Skoleleverna kom från alla samhällsgrupper och 

åsiktsläger. 

”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till 

skolan och veta att barnen inte bli påverkade från skolans sida till 

förmån för den ena eller den andra av inbördes kämpande åskådningar 

eller uppfattningar i politiska, sociala eller religiösa frågor. Detta är den 

ideologiska motiveringen till kravet på objektivitet i undervisningen.”97 

Trots att eleverna alltså kom från alla åsiktsläger, ålåg det hemmen att i samverkan 

med skolan bibringa eleverna de värderingar som riksdag och regering enats om.  

”De handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor, samhörighet, 

solidaritet och medansvar, inställningen till demokratin, attityder 

gentemot olika slag av avvikande i samhället etc. Skolan har alltså vissa 

normativa uppgifter.”98  

Kravet på att hem och skola gemensamt skulle förmedla dessa värderingar stred 

tydligen inte mot ( det ideologiskt motiverade) objektivitetskravet, som skulle 

förhindra att skolan utsatte barnen för ideologisk påverkan. Statsmakternas krav på 

läromedlen var  endast detta:  

”Eftersom läromedlen skall fungera i en undervisning som styrs av 

läroplanernas mål och riktlinjer är det viktigt att de är objektiva, dvs 

sakliga och allsidiga. Det är vidare nödvändigt att de väsentligen 

stämmer överens med mål och riktlinjer i övrigt (prop 1973:76).” 

Detta kan möjligen tolkas som att stadfästandet av vissa normer  innebar att även 

dessa normer var objektiva.  

Avsnittet Varför objektivitetsgranskning avslutas med att läromedelsnämnden 

kunde ses som ett serviceorgan för urval och inköp av läromedel. I avsnittet Nämnden 

preciserar sin uppgift förklaras vilken typ av service som tillhandahålls och varför. 

Nämnden hade under det första verksamhetsåret gått tillbaka till förarbetena för att 

kunna precisera sin uppgift, och drog därefter en gräns mellan läroboksnämndens 

helhetsgrepp på pedagogisk nytta och liknande. 

”Slutsatsen blev en gränsdragning mellan läroboksnämndens förr och 

läromedelsnämndens nu. Den nya nämndens granskning avser enbart 

objektiveten och överenstämmelsen med mål och riktlinjer i övrigt hos 

de mål och riktlinjer i övrigt hos de läromedel som kommer i fråga. 
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Hänsyn till pedagogska och metodiska frågor (förtjänster, brister) tas 

bara i den utsträckning som är betingad av objektivitetskravet.”99 

Detta paradigmskifte krävde avsevärt förändringsarbete, utöver utarbetandet av 

objektivitetspromemorian, vilket framgår av avsnittet Nämndens granskare och 

ramarna för granskningen.  

”I utgångsläget övertog läromedelsnämnden en del av 

läroboksnämndens granskare, som haft att bedöma även pedagogiska 

och metodiska kvaliteter hos läroböckerna. Detta medförde till en början 

granskningsutlåtanden som inte enbart var centrerade kring nämndens 

uppgift att objektivitetsgranska utan i större eller mindre utsträckning 

också utan också uppehöll sig vid pedagogiska frågor. Detta drev på 

genomförandet av en rad åtgärder, t ex utvecklandet av objektivitets-

promemorian och utbildandet av granskare vid återkommande 

konferenstillfällen. Redan under det första verksamhetsåret kunde 

framsteg noteras när det gällde granskningens koncentration på 

objektivitetsfrågorna, något som direkt kan relateras till de nyss nämnda 

åtgärderna. Av olika skäl som vart och ett måste accepteras är 

omsättningen på granskare inte obetydlig, Det är inte lätt att få ersättare. 

Många tillfrågas, men få säger ja. Uppgiften att objektivitetsgranska 

uppfattas som svår och grannlaga.”100 

Läromedelsnämnden anger alltså uttryckligen att bakgrunden till 

objektivitetsgranskningen var ideologisk, och att stora ansträngningar gjorts för att få 

bukt med granskning avseende pedagogiska, metodiska och innehållsmässiga 

kvaliteter.  

Det är därmed inte självklart vilken eller vilka ideologier som styrt, vilket bl. a. 

framgår av kraven på precisering av läroplanernas mål och riktlinjer.  I redogörelsens 

uppräkning av de värderingar om vilka regering och riksdag enats kommer 

jämställdhet mellan män och kvinnor först. Den fjärde värderingen är inställningen till 

demokratin, ett begrepp som Bengt Dahlbom pekat ut som problematiskt och i behov 

av definition.  En värdering, som däremot var så grundmurad att den inte behövde 

nämnas eller främjas av läroplanerna, var den svenska alliansfriheten i fred och 

neutraliteten i krig.   
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Jämställdhet 

Mot slutet av 1960-talet hade kvinnor inte bara gått ut i arbetslivet på bred front, utan 

även visat vilja att förändra samhället i grunden. En av den reformerade skolans 

attitydbildande uppgifter var att motverka förlegade könsroller, vilket framgår 

mycket tydligt av läroplanerna. Anita Gradin, Eva Åsbrink och Lena Hjelm-Wallén 

motionerade särskilt om detta i samband med propositionen om läromedelsnämnen 

men fick ringa gehör. 

SÖ:s promemoria, balanskravet och objektivitetsgranskningen kom dock inte 

att tillämpas på könsroller. Undantagen är så få att de närmast bekräftar denna regel. 

Läromedelsnämndens expertgrupp tycks inte ha ägnat könsrollsfrågan någon 

uppmärksamhet, möjligen beroende på att inga kvinnor ingick i gruppen och att så 

mycket redan förändrats sedan ledamöternas ungdom. Möjligen bidrog även 

Westerståhls brist på insikt i kvinnors genomsnittliga livsvillkor.  

Jörgen Westerståhl föddes inte bara in i den politiska och intellektuella eliten. 

Han växte upp i hägnet av mormodern Anna Branting, frånskild tvåbarnsmor omgift 

med den avsevärt yngre Hjalmar, som under pseudonymen René skrev om kvinnors 

utsatthet. Modern, riksdagsledamoten Sonja Westerståhl-Branting drev advokatbyrå, 

och satt i många år i styrelsen för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. 

Hustrun, fil. mag. Märta Westerståhl, som var verksam som lärare och översättare 

och därför ägnade somrarna åt språkstudier, ”överlät ferierna i sommarstugan till 

Jörgen, barnen och barnskötare.” Dottern, läkaren Anna Westerståhl, tilldelades 2010 

Sveriges Förenade Studentkårers jämställdhetspris.101 I arbetslivet mötte Westerståhl 

däremot få kvinnliga kollegor, den första kvinnliga  professorn i statsvetenskap 

utnämndes efter hans yrkesverksamma tid.102 

Jörgen Westerståhl ärvde inte sin mors engagemang i kvinnofrågan, snarare 

tvärtom. Hans demokratisyn tog fasta på åsiktsrepresentation, i motsats till 

grupprepresentation. På 50-talet skrev Westerståhl för SÖ:s räkning om demokrati, och 

hävdade då att avsaknad av kvinnlig rösträtt var förenligt med demokrati eftersom 

den politiska åsiktsbildningen följde sociala och ekonomiska skiljelinjer, inte kön. 

Därmed representerades kvinnorna av ”sina” män.103  
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Säkerhetspolitik under en period av maktbalans 

En viktig del av säkerhetspolitiken var den psykologiska krigföringen. Mot 

bakgrund av den påtagliga risken för blixtanfall och nya europeiska storkrig, 

skapades 1954 en stor, mestadels hemlig beredskapsorganisation som i fred leddes 

av den civila myndigheten Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. En av 

huvuduppgifterna var att värna mediefriheten även i händelse av angrepp, där 

Jörgen Westerståhl ingick i styrelsen fram till 1985, samt kvarstod som krigsplacerad 

fram till 1987.  

”Är du propagandasäker?” hade Sonja Branting-Westerståhl frågat väljarna i en 

broschyr inför valet 1940. Sonen Jörgen föredrog den mer objektiva formuleringen 

”organiserad påverkan av människors inställning i kontroversiella samhällsfrågor.”  

År 1957 gav SÖ ut Propagandakritik och samhällssolidaritet i skolundervisningen, som till 

stor del handlade om källkritik. Samma år blossade den svenska atombombsdebatten 

upp. En riksomfattande intervjuundersökning gjordes i samband med 

folkomröstningen om ATP. På Westerståhls initiativ bifogades frågor om civilförsvar 

och atomskydd, för psykförsvarets räkning.  Westerståhl ombesörjde även att 

analyssektionen tillämpade kvantitativ innehållsanalys enligt beprövat amerikanskt 

mönster. Själva forskningen, vars resultat delvis var ytterst konfidentiella, utfördes i 

stor utsträckning av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.104  

De civila organisationerna som hade närmast anknytning till det psykologiska 

försvaret var TT, och Sveriges Radio. År 1968 ombads Westerståhl för första gången 

av SR att utvärdera nyhetsförmedlingen rörande vietnamkriget med avseende på 

allsidighet och opartiskhet. Året därpå, 1969 granskade Westerståhl valrapporteringen, 

samt presenterade SR:s objektivitetsmodell för läroboksnämnden. Två år senare, 

1971, granskade Westerståhl bevakningen av gruvstrejken, däremot inte 

nyhetsbevakningen av Tjeckoslovakien.   

Det är rimligt att anta att Westerståhls övriga yrkesgärning påverkats av hans 

trettioåriga åtagande för det psykologiska försvarets räkning. I likhet med en stor del 

av lärarkåren torde flertalet läroboksproducenter, nämndledamöter och granskare ha 

varit vad som i dagligt tal kallades repgubbar. Den totalförsvarspliktiga allmänheten, 

alltså personer i åldern 16-70 år, var underkunnig om bakgrunden till det starka 

invasionsförsvaret och Sovjetdiplomatin. De informella överenskommelserna om 

NATO-stöd var inte helt okända. Detta betyder inte att neutralitetsideologin och de 

säkerhetspolitiska övervägandena i sig styrde läroböckerna eller granskningen, 

snarare att detta inte behövdes. Minsta skolbarn kunde läsa vad som gällde i 

telefonkatalogen: 
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”I fred förbereds vårt försvar så långt resurserna medger. Personal 

utbildas och utrustning anskaffas inom krigsmakt och civilförsvar. 

Befästningar anläggs och skyddsrum anordnas. Förnödenheter som är 

oundgängliga för folkförsörjningen och sjukvården lagras."105 

Inställningen till demokratin 

Inställningen till demokratin var en problematisk värdering, eftersom det inte stod 

fullständigt klart vems inställning som avsågs (eller varför det handlade om 

inställning istället för demokrati. Kanske problematiserades demokratibegreppet på 

detta sätt på grund av totalitära stater begagnade ordet demokrati i det officiella 

nationsbeteckningen.) Läroplanen formulerar dock målen och riktlinjerna i 

överensstämmelse med den mer återhållsamma socialdemokratiska retoriken.  

Trots första maj-tågen och revolutionsretoriken gick den svenska vägen mot 

ett socialistiskt samhälle genom strukturella reformer, beslutade av majoriteten i god 

demokratisk ordning. Den svenska modellen blev världsberömd genom Sweden: The 

Middle Way (1936).  Roosevelt observerade att “you have a royal family and a 

Socialist Government and a capitalist system, all working happily side by side.”106  

Efterkrigstidens socialdemokratiska hegemoni reducerade borgerligheten 

politiskt till en splittrad opposition. Socialdemokraterna representerade alltså 

etablissemanget, den ”konserverande kraften, inriktad på att bevara och försvara 

samhällsbygget. ”107  

Under sextiotalet  ritades den inrikespolitiska kartan om. Samförståndsandan, 

av Westerståhl beskriven som att SAF tvingats beskriva sitt ”intresse såsom 

sammanfallande med samhällsintresset”, ifrågasattes från vänster. Saltsjöbadsavtalet 

utmålades som klassförräderi.108 Det var inte längre reaktionärerna som 

representerade det främsta hotet mot demokratin, utan revolutionärerna. 

Regeringsparti och oppositionen bildade enad front emot den yttersta vänstern, och 

detta synes ha uppfattats som en garant för objektivitet. Läromedelsnämnden 

tillbakavisar därför tämligen harmset de systematiska, osakliga skriverier och 

stereotypiserade påståenden som förekommit i massmedia trots all information. 

”I undantagsfall har nämnden beretts tillfälle till genmäle. Av det förhållandet 

att det finns ett parlamentariskt inslag i nämnden har massmedia velat dra den 

slutsatsen att nämnden fattar sina beslut efter politiska linjer. Nämndens 
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bedömningsgrunder är emellertid andra och finns klart utsagda i förordningen 

om registrering och granskning.” 109 

Samtidigt var den jämlika skolan av central betydelse för genomdrivandet av 

samhällsförändringarna i socialistisk riktning. Enligt Rothstein var dock den stats- 

och partiorienterade delen av arbetarrörelsen tillfreds med en reform som inte 

genomfördes i praktiken. 110  Palme hade anfört 1962 att ”utbildningen utgör något av 

en spjutspets mot framtiden”, och vid partikongressen 1968 att ”skolan är och förblir 

en nyckel till att avskaffa klassamhället. 

 Gunnar Bergendal, sekreterare i U68 och rektor för lärarhögskolan i Malmö 

1973-1995, belyser klyftan mellan retorik och praktik, genom att återge en anekdot 

som Palme bekräftat: 

”På sommaren 1968 besöktes utbildningsministern på sitt ämbetsrum av 

några högstadieungdomar från en stockholmsskola. De anförde följande: 

”Du är socialdemokratisk utbildningsminister. Ditt parti har det 

socialistiska samhället på sitt program. Du måste verka för en socialistisk 

skola. Vi läser kapitalistisk ekonomi i skolan, men vi kräver att få läsa 

socialistisk ekonomi istället.” Palme, som visste att detta inte var vad han 

tänkte sig, skruvade sig i stolen och svarade undvikande: ”Det här är 

alldeles för svåra saker för grundskolan” Ungdomarna replikerade 

snabbt: ’Inte alls, vi läser mycket svårare saker – vi läser treenigheten.’ 

Däri hade de kanske rätt – förhållandet mellan helheten och delarna är 

och förblir en svårighet för mänsklig tanke, och i en rationalismens tid 

blir dess formulering i religiösa termer näranog obegriplig. Och Olof 

Palme insåg att ekonomiundervisningen i grundskolan måste syfta till 

insikt om det samhälle vi har. Skolan är inte ett propagandainstrument 

för en hypotetisk framtid.”111 

Men mot slutet av 60-talet, då grundskolan dittills visat sig ha marginell effekt på 

klasskillnaderna, engagerade sig rörelsen i skolan och objektivitetsgranskningen.   

I läromedelsnämndens redogörelse står följande att läsa i avsnitten Granskningen i 

producentledet, Att påverka läromedlen och Organisationerna och läromedlen:  

”LO:s Skolinformationsenhet har sedan 1976 granskat ett stort antal 

läromedel, många av dem på förlagens begäran. Den verksamheten sägs 

vara minst lika värdefull som nämndens granskning. Man tillägger 
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emellertid att den kommit till stånd tack vare nämndens existens. LO har 

också funnit författare och förlag beredvilliga att diskutera läromedlens 

innehåll. Andra har varierande erfarenheter på den punkten.”  

Nämnden konstaterar att organisationer påverkar läromedlens innehåll både genom 

att åta sig granskning, och genom direkt hänvändelse till förlagen. De enda 

organisationerna som anmält läromedel för bristande objektivitet var LO och 

kooperativa institutet, som funnit ”att nämndens granskning har varit en 

förutsättning för det gehör man vunnit bland producenterna.”112 

Inställningen till demokratin utgjorde otvivelaktigt en del av den ideologiska 

bakgrunden till objektivitetsgranskningen, men bristen på samsyn var påtaglig. 

Överobjektivarien 

Redan 1941, långt före Tingstens och Mobergs uppgörelser med den traditionella 

historieskrivningen, konstaterade Westerståhl i fråga om historieböckerna att  

”risken för konservatism på detta område är mycket stor. Läraren skapar 

sin uppfattning om vad skolämnet historia bör innehålla under sin egen 

utbildningstid, och denna åsikt kommer han lätt att behålla under sin 

lärarbana. Läroboksförfattaren är i samma läge. Dessutom finns hos 

honom en på flera skäl grundad motvilja mot att helt skriva om sin 

lärobok.113 

Westerståhls granskning av SR:s nyhetsförmedling ledde till att han blev ombedd att 

presentera sin objektivitetsmodell för läroboksnämndens granskare, och dessutom 

åtog han sig granskning av läromedlen i samhällskunskap. Granskning var en 

krävande uppgift mot ringa ekonomiskt vederlag, och det var annars svårt att 

rekrytera och behålla granskare.  

Westerståhl var en av de få som tillämpade balanskravet före lagändringen, och 

hans granskning bidrog till att balansärendena kom att dominera under vissa 

perioder. Redan i läroboksnämnden satte Westerståhl sig över 

granskningsinstruktionen:  

”Jag har förståelse för denna strävan att systematisera 

granskningsverksamheten, men jag vill samtidigt meddela nämnden att 

jag inte finner formuläret användbart för den typ av granskning som för 

mig framstått såsom huvuduppgift. Jag är alltså inte redo att tillämpa 

granskningsformuläret men däremot givetvis beredd att omedelbart 

avsäga mig granskningsuppdraget.”  
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Läroboksnämndens sekreterare Bertil Börjesson gjorde inga invändningar, förlaget 

utförde ändringarna till Westerståhls och därmed nämndens belåtenhet. Harrie 

kommenterar att granskarens frirum tycks varit avhängigt granskarens 

samhällsstatus. Hon noterar också att Westerståhl kunde göra en helt annan 

bedömning av ett läromedel än Bengt Malmberg, som granskat en tidigare utgåva.114  

När läroboksnämnden sedan avvecklades följdes Börjesson, Malmberg och 

Westerståhl åt till den nya läromedelsnämnden. Uppdragsgivaren SÖ 

representerades där endast av en skolkonsulent. Vid det andra sammanträde skrev 

Börjesson, som fortsatte föra protokollet även i den nya nämnden, att man beslutat 

bilda en expertgrupp med Malmberg som sekreterare och Westerståhl som expert. 

Protokollet nämner inte huruvida Wallin ens nämnts som tänkbar kandidat för 

expertgruppen. Vid det tredje sammanträde beslöt nämnden att skicka ut Malmbergs 

granskningsmall, samt helt sonika ”uppdrog åt avdelningsdirektören Dahlbom att 

sammanställa sina synpunkter.”  

Granskningsmallen bestod alltså av sex frågor, som varken överensstämmer 

eller är oförenliga med Westerståhls modell. Westerståhls metod, datorstödd 

kvantitativ innehållsanalys, var däremot oförenlig med granskningens villkor.  

Det är anmärkningsvärt att Westerståhl, som annars gått i bräschen för 

kvantifierbarhet och verifierbarhet, i egenskap av vetenskaplig expert initierat eller 

sanktionerat införandet av objektivitetsgranskning baserad på subjektiva 

bedömningar. 

14. Sammanfattning och slutsatser 

Tidigare forskning har alltså visat att skolreformerna var en central del av det 

framtidsorienterade, socialdemokratiska samhällsbyggandet (Rothstein), att 

granskningen upphörde efter att Sovjetunionen upplöstes (Långström), att det 

ideologiska historiebruket förändrades i objektivistisk och evolutionär riktning, 

(Ammert), att den politiska polariseringen ledde till krav på icke-ideologiska 

läroböcker, att Westerståhl var djupt i engagerad granskningsfrågan (Harrie), att 

Westerståhl var övertygad antikommunist, oroad av fackföreningarnas utveckling 

samt djupt engagerad i psykförsvaret (Petersson), samt att såväl marxisten Göran 

Palm, som Westerståhls lärofader och trätobroder Tingsten påverkade synen på 

läroböcker.  Av begripliga skäl är faller Westerståhls arbete för det psykologiska 

försvaret helt utanför denna undersöknings ram. Dock finns det anledning att anta 

att det svenska skolväsendet kan ha varit föremål för infiltration.115  
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Denna undersökning handlar dels om objektivitetsgranskningen, och dels om hur 

den tillämpades på historieböckerna. Eftersom endast ett fåtal historieböcker fick 

anmärkningar tycks de ha uppfattats som tillfredsställande ur objektivitetssynpunkt. 

Endast ett läromedel brast allvarligt i fråga om objektivitet, men det framgår 

dessvärre inte på vilket sätt.  

Undersökningen har som mål att besvara tre frågor, nämligen: 

 Varför ersattes den tidigare helhetsgranskningen med just 

objektivitetsgranskning? 

 Hur definierades objektivitetsbegreppet? 

 Var granskningen motiverad av kvalitetsskäl eller av ideologiska skäl? 

Varför just objektivitetsgranskning? 

Den här frågan rymmer egentligen två, dels varför statsmakterna omformulerade 

läroboksnämndens granskningsuppdrag, dels varför läromedelsnämnden 

omformulerade sitt eget uppdrag.  

Samhällsutvecklingen, understödd av kritiken mot läroböckerna, ledde till samsyn 

om behovet att förhindra ideologisk indoktrinering av skolungdomen – förutom då i 

fråga om vissa värderingar – genom skolböckerna.  Haken var dock den bristande 

samsynen om vad som kännetecknade objektivitet. ”För kommunisterna var 

objektivitet att ge plats åt en historiematerialistisk uppfattning. För de borgerliga 

kunde objektivitet vara att förhindra en för stark historiematerialistisk 

historieuppfattning.”116 

Svaret på den andra delfrågan är splittringen. Det har framgått med all 

önskvärd tydlighet, att det rådde djup och varaktig söndring i fråga om 

skolreformerna. Partierna var oeniga, rörelsen var oenig, skolkommissionen var 

oenig med skolöverstyrelsen, skolöverstyrelsen var oenig med sig själv, och lärarna 

undervisade allt som oftast efter eget skön. Jörgen Westerståhl var varken politiker 

eller pedagog, men väl medveten om läroböckernas betydelse för 

opinionsbildningen. Splittringen medgav handlingsutrymme, objektivitet och 

läromedelsgranskning blev del av bålverket mot vänstervridningen. 

Det framgår inte om SÖ eller Bengt Dahlbom, som ju fortsatte arbeta med 

frågan, blev utmanövrerade. Däremot står det klart att arbetet med att precisera 

läroplanernas krav, definiera objektivitetsbegreppet, och utveckla 

granskningskriterier stannade av. Kraven på saklighet och följsamheten med läroplanen 

nedprioriterades. Könsrollsfrågan försvann, trots att den ständigt lyfts fram av såväl 
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läroplaner, politiker och forskare. Därmed kom balanskravet aldrig att tillämpas på 

män respektive kvinnor, vilket annars skulle ha revolutionerat undervisningen.  

Varken granskningen eller kritiken från vänsterhåll riktades mot 

historieböckerna.  Westerståhl själv granskade läroböcker i samhällskunskap. 

Tingsten och Moberg kritiserade sina egna historieläroböcker, vilka redan ersatts 

med en modernistisk historieskrivning och godkänts av läroboksnämnden. 

Innehållet återanvändes sedan ofta i olika tappningar i åtskilliga år. Med andra ord, 

när läromedelsnämnden väl tillträdde hade historieläroböckerna redan anpassats till 

de förändrade samhällskraven. Kritiken för bristande objektivitet handlade mera om 

bristande kvalitet i form av välkänd eftersläpning, än om ideologi. Historieämnets 

sänkta status avspeglas också av de ytterst låga kraven på de blivande 

mellanstadielärarna, som endast behövde ” känna till något om gångna tider” och 

kunna samarbeta kamraterna. 

Något som ytterligare komplicerar objektivitetsgranskningens teori och praktik 

är den genomgående avsaknaden av kriterier. Svensk Uppslagsbok (1955), förklarar 

objektivitet med orden saklighet, sanningsenlighet och opartiskhet. Läroboksnämnden 

krävde objektivitet och vederhäftighet, samt överensstämmelse med 

undervisningsplanen. Från och med Lgr 69 anbefalldes att undervisningen präglades 

av objektivitet samt vissa ideologiska mål och riktlinjer. SÖ:s PM kräver objektivitet 

vilket förutsatte ytterligare precisering, och betonar av följsamhet i förhållande till 

vissa normer, inte i förhållande till kursplanen.  

Det är rimligt att följsamhetskravet emellanåt uppfattades som syftande på 

kursplanen. Harrie kategoriserar granskningsärendena under tiden 1938-1991 utefter 

vilket av kraven på korrekthet, balans, utformning och följsamhet som dominerar. 

Följsamhet definieras som överensstämmande med läroplanen, både i fråga om 

övergripande mål (demokrati, jämställdhet m.m.), och kursplan. Emellertid 

kommenterar Harrie inte att läroboksnämdens granskning bara nämnde 

undervisningsplaner, och att läromedelsnämndens granskning inte omfattade 

kursinnehållet. Därmed framgår det inte tydligt om följsamhet mot kursplanen ersattes 

av följsamhet mot de övergripande målen, eller om ärendena förblev likartade under 

femtio år. Objektivitetsgranskningen innebar en radikal omformulering av 

granskningsuppdraget, vilket var en stor omställning för de granskare från 

läroboksnämnden som följde med till läromedelsnämnden. Mot bakgrund av att 

kravet på precisering aldrig uppfylldes, förefaller det därför troligt att det i vissa fall 

rådde begreppsförvirring både ifråga om objektivitetskravet och om följsamhetskravet 

även bland de granskningsansvariga.  
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Svaret på frågan om varför det blev just objektivitetsgranskning – på de övriga 

kravens bekostnad – är att objektivitet var ett buzz word som alla förväntades förstå, 

för att Westerståhl åtnjöt respekt och inflytande, och därför att ingen i den inre 

kretsen gjorde sig till talesperson för följsamhet vare sig mot läroplanens kursinnehåll 

eller dess normer och värderingar.  

Hur definierades objektivitetsbegreppet? 

Det överraskande svaret är att läroplanens formuleringar om saklighet och allsidighet 

aldrig riktigt definierades. Svensk Uppslagsbok definierade objektivitet med begreppen 

saklighet, sanningsenlighet och opartiskhet. Läroboksnämndens granskningsinstruktion 

omfattade objektivitet och vederhäftighet. Radiolagen stipulerar opartiskhet och 

saklighet.117  

När Westerståhl började rapportera om SR:s nyhetsförmedling var det i 

förhållande till lagtextens opartiskhet och saklighet. Inför granskarkonferensen 

presenterades Westerståhl en modell där radiolagens saklighet och opartiskhet  

sammanfattades med granskningsinstruktionens objektivitet.  

Objektivtetsbegreppet låg i tiden, menkom att få mycket stor genomslagskraft, men 

blev hårt ifrågasatt och var av allt att döma mindre väl genomtänkt: 

”När det gällde det centrala begreppet objektivitet gjorde Jörgen 

Westerståhl en halv reträtt. När termen objektivitet införs som en ’tom 

hatt’ över radiolagens och avtalets krav på saklighet och opartiskhet ’så 

tillför jag därmed ingenting nytt’. Han ansåg att det hade funnits ett 

’påtagligt behov av en gemensam term’, men efter de erfarenheter som 

han nu hade fått föreföll det honom ’som om de negativa effekterna av 

att använda termen eventuellt överväger’.”118  

Vidare bröts radiolagens saklighet ned till sanning och relevans, vilket i 

granskningsinstruktionen motsvarades av vederhäftighet och överensstämmelse med 

kursinnehållet. Opartiskhet bröts i modellen ned till balans och neutral presentation.  

De nya läroplanerna krävde objektivitet i bemärkelsen sakligt och allsidigt. Wallin 

presenterade två skilda tolkningar av allsidighet i SOU 1971:91, men detta tycks inte 

lett vidare och frågan om subjektiviteten i lärostoffets urval försvann.  

”Statsmakterna hade överlämnat åt läromedelsnämnden att ta fram kriterier för 

objektivitetsgranskningen”, och expertis tillkallades.119 Wallin hade för utredningens 

räkning arbetat med objektivitetsgranskning av läromedel i praktiken. Däremot var 

Westerståhls resurskrävande metod, datorstödd kvantitativ innehållsanalys, inte var 
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tillämpbar i detta sammanhang. Trots detta blev det endast Westerståhl som 

tillfrågades.  

I stället blev det Malmbergs lista med allmänt hållna frågor om rimligt 

utrymme, oriktiga sakuppgifter, tendens, presentationssätt, samt förenlighet med 

mål och riktlinjer som utgjorde grunden för objektivitetsgranskningen. Hur man än 

vänder på det kan en frågelista inte sägas utgöra en definition. 

Med andra ord, trots expertgruppens, granskarnas och remissinstansernas 

möda, så kommenteras ingenstans att arbetet aldrig nådde bortom utgångspunkten, 

läroplanernas otillräckliga formuleringar. Att detta var fallet bekräftades av 1981 av 

Bertil Börjesson, sekreterare i såväl läroboksnämnden och läromedelsnämnden, i ett 

bemötande av anklagelser om censur av samhällsläromedel.  

”Läromedelsnämndens granskning är inte en sakriktighetsgranskning i 

den mening Sandelin efterlyser. Sakfel är inte alltid relevanta för 

objektivitetsbedömningen. Nämndens granskning är enligt 

statsmakternas beslut en objektivitetsgranskning, knuten till 

intentionerna i läroplanernas mål och riktlinjer, där objektivitet 

definieras som saklighet och allsidighet.” 120 

Den främsta skillnaden mellan läroplanernas respektive läromedelsnämndens 

definitioner av saklighet och allsidighet var alltså att Westerståhls modells 

sanningskrav, motsvarande läroboksnämndens krav på vederhäftighet, i praktiken fallit 

bort.  

Var granskningen motiverad av kvalitetsskäl eller av ideologiska skäl? 

För det första, den ursprungliga granskningen avsåg en mängd olika 

kvalitetskriterier, samt objektivt och vederhäftigt innehåll i linje med aktuell 

vetenskaplig och pedagogisk forskning.  Den nya granskningen innebar en 

omformulering av objektivitetskravet, medan kraven på överensstämmelse med 

kursplanerna och pedagogiska nytta slopades.  

För det andra, läromedelsnämnden bortprioriterade uttryckligen kvaliteten i 

form av faktakontroll, följsamhet mot läroplanen m.m. Den nya granskningen 

innebar alltså en drastisk sänkning av kvalitetskraven.  

För det tredje, både SÖ och läromedelsnämnden angav en ideologisk bakgrund, 

nämligen att eleverna skulle utsättas för påverkan endast i fråga om de värderingar 

riksdagen beslutat om, det vill säga inställningen till demokrati, jämställdhet, 
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internationell solidaritet och så vidare.  Den nya granskningen var alltså uttryckligen 

ideologiskt motiverad, även om ideologin inte gavs ett namn.  

I fråga om historieböckerna handlade alltså kritiken till största delen om 

eftersläpning, även om det förekom enstaka anmärkningar om stoff och 

formuleringar.  Den objektivistiska historieskrivningen uppfattades som objektiv. 

Slutligen, objektivitetsgranskningen präglades i hög grad av Jörgen Westerståhl.  

Det ter sig anmärkningsvärt att den mycket upptagne Westerståhl lade så mycket tid 

och kraft på objektivitetsgranskningen, i synnerhet som han  

 saknade anknytning till skolväsendet 

 introducerade begreppet objektivitet som ett paraplybegrepp – trots att den 

gamla granskningsinstruktionen redan omfattade objektivitet – för att sedan 

konstatera att detta inte tillförde något till radiolagens och läroplanens 

saklighet och allsidighet 

 utvecklat en metod för objektivitetsgranskning som inte var tillämplig på 

läroboksgranskningen. 

Jörgen Westerståhl ansåg att makt skulle utövas av förtroendevalda 

representanter, inte av tjänstemän eller i kraft av personligt inflytande. Hans 

livsgärning visar dock hur av en enskild individs starka övertygelse kan påverka ett 

helt land under ett halvsekel..  
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Appendix 1. Händelseförloppet  

1931 Ture Nerman motionerade om nedtecknandet av det svenska arbetets historia. 

Förslaget föll, projektet finansierades av istället av LO. Den svenska arbetarklassens historia, 

utgiven på Tidens förlag, kom att omfatta tolv volymer.  

1936 Den socialdemokratiska regeringen föreslog statlig förhandsgranskning av läroböcker. 

Marquis Childs publicerade Sweden: The Middle Way, för vilken han dekorerades med 

Nordstjärneorden 1961. Boken var en uppföljare till Sweden: Where Capitalism is Controlled 

från 1934. 

1938 Statens läroboksnämnd inrättades. En riksdagsmotion om bristen på 

grundlagsskyddade fri- och rättigheter ledde till att Tingsten blev ordförande för en 

utredning om översyn, och Westerståhl utredare av domstolarnas lagprövningsrätt. Detta 

ledde 1954 till författningsutredningen. SAF och LO undertecknade Saltsjöbadsavtalet. 

Childs publicerade This is Democracy; Collective Bargaining in Scandinavia. 

1939 Westerståhl ombads bidra till Den svenska arbetarklassens historia med en redogörelse för 

fackföreningsrörelsen. 

1941 Westerståhl kritiserade historieböckernas konservatism i den socialdemokratiska 

debattidningen Tiden. 

1945 Kommunisten Karl Gustav Johansson stödde den socialdemokratiska linjen i 1945 års 

debatt. Johansson hänvisade till den bristande objektiviteten, i synnerhet i läroböckerna i 

historia och geografi.121 Westerståhl disputerade med Svensk fackföreningsrörelse: 

organisationsproblem, verksamhetsformer, förhållande till staten (bidrag till Den svenska 

arbetarklassens historia). 

1950 Westerståhl m. fl. publicerade"Gallup" och den svenska väljarkåren: några studier om 

opinionsmätningar. 

1957 Skolöverstyrelsen publicerade Propagandakritik och samhällssolidaritet i skolundervisningen. 

Westerståhl publicerade Intervjuundersökning hösten 1957: frågor rörande civilförsvar och 

psykologiskt försvar samt Svensk valrörelse 1956: arbetsrapport I: intervjuundersökningen.  

1958 Folkskolestadgan förbjöd skolaga helt. Westerståhl publicerade Politisk press: studier till 

belysning av dagspressens politiska roll i Sverige. 

1959 Folkpartiet motionerade om avskaffande av läroboksnämnden och den statliga 

förhandsgranskningen.122 Sveriges elevers centralorganisation (SECO) anordnade den första 

elevriksdagen.  

1960 Folkpartiet motionerade om avskaffande av läroboksnämnden och den statliga 

förhandsgranskningen.  En utredning av lärarutbildningen (LUS) tillsattes. Westerståhl 

publicerade Att mäta dagspressens totala innehåll: några uppgifter och prov.  
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1961 Folkpartiet motionerade om avskaffande av läroboksnämnden och den statliga 

förhandsgranskningen.   

1962 Riksdagsmannen Hilding Johansson (s) och undervisningsrådet Ragnar Israelsson i 

uppdrogs att i samråd med skolöverstyrelsen och läroboksnämnden se över 

läroboksnämndens föreskrifter. Riksdagen beslöt efter två dagars debatt införa 9-årig 

grundskola, sameundervisningen omorganiserades, och nomadskolan blev frivillig. Palme 

talade om utbildning som en spjutspets mot framtiden.123 Det nya ämnet samhällsläran 

ersatte historieämnet och kristendomsämnet i fråga om medborgarfostran.124 Liberalen 

Kristina Ahlmark-Michanek ifrågasatte skolans sexualmoral i debattboken Jungfrutro och 

dubbelmoral.   

1963 Betänkandet Statens läroboksnämnd föreslog bl. a. att även läromedlen för gymnasiet och 

fackskolan skulle granskas. Två JO-anmälningar om läroboksnämndens granskning av 

kristendomsböckerna gjordes.  SECO kritiserade hur Moralisk upprustning125, ateismen och 

sexuallivet behandlades i läroböckerna i kristendomskunskap. Den ekumeniska Samkristna 

Skolnämnden bildades till stöd för kristendomsämnets ställning i det nya gymnasiet. 

Katarina Taikons debutbok Zigenerska publicerades, och zigenarfrågan hamnade på 

ledarsidorna. Spionöversten Wennerström avslöjades. 

1964 Prop. 1964:171 angående reformering av de gymnasiala skolorna m.m. föreslog att 

läromedelsutredningen skulle ompröva läroboksnämndens verksamhet och uppgifter. Nya 

skolöverstyrelsen bildades, två år efter det definitiva beslutet om grundskolan, åtta år efter 

beslutet om enhetsskola. Kristen Demokratisk Samling (KDS) bildades. Samkristna 

Skolnämndens namnupprop om bibehållandet av kristendomskunskapen på gymnasiet 

undertecknades av 2,2 miljoner personer. Med stöd av Samhällsvetenskapliga forskningrådet 

ledde Westerståhl en SIFO-undersökning som underkände namninsamlingens 

representativitet.126 Palme deklarerade att utbildningsreformerna avspeglade ”ett samhälle i 

dynamisk utveckling, präglat av framstegstro och ett snabbt nedbrytande av gamla 

klassbarriärer”.127 

1965 Zigenska barn tillerkändes rätt till skolgång, och därmed rätten att bo mer än tre veckor 

på samma plats. LUS lämnade sitt betänkande. ”I utredningens huvudbetänkande betonades 

att skolkommissionens målsättning för skolreformen, både vad gäller social klassutjämning 

och förändring av skolans arbetssätt, vilket stadfästs genom grundskolebeslutet 1962, 

innebar att lärarnas verksamhet och arbetssätt måste förändras.128 Gunnar Adler-Karlsson 

myntar begreppet funktionssocialim under en föreläsning om Den svenska ekonomin som en 

medelväg. Adler-Karlsson vidareutvecklade sedan begreppet i Funktionssocialism: ett alternativ 

till kommunism och kapitalism (1967). Westerståhl publicerade Att mäta dagspressens totala 

innehåll: några uppgifter och prov.  

1966 Regeringen tillsatte läromedelsutredningen (LU), där bland andra Bengt Dahlbom från 

SÖ och Rut Kärnek, Sveriges första kvinnliga landstingsråd kom att ingå. Göran Palm 
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publicerade sin första artikel om skolböckernas västindoktrinering, och blev inbjuden av 

såväl elevgrupper som lärare till skoldebatter. Lärarstrejk och lockout ställde 50 000 

gymnasieelever och 15 000 högskolestudenter utan lärare i några veckor. 

Grundlagsutredningen tillsattes eftersom författningsutredningens förslag inte bifölls av 

riksdagen. Marinen bombade en misstänkt u-båt utanför Göteborg.  

1968 Studentexamen avskaffades. Kårhuset ockuperades. Olof Palme anförde på 

partikongressen att ”skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa klassamhället.”129 Göran 

Palm uppmanade läroboksnämnden att avgå i debattboken Indoktrineringen i Sverige. 

Westerståhl publicerade Vietnam i Sveriges Radio. En studie i opartiskhet och saklighet i 

nyhetsförmedlingen utförd på uppdrag av radionämnden.130 Gunnar Myrdal m. fl. publicerade 

debattboken Objektivitetsproblem i samhällsforskningen. 

1969 Lgr 69 avskaffade ordningsbetygen, kristendomskunskapen omvandlades till 

orienteringsämnet religionskunskap. Läroboksnämnden anordnade en granskarkonferens 

om objektivitetsfrågan, och Westerståhl medverkade med ett anförande, sammanfattat i 

Synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker. Westerståhl publicerade även 

Promemoria utarbetad åt läroboksnämnden samt stencilen Valrörelsen i Sveriges Radio 1968. En 

studie av opartiskhet och saklighet i nyhetsförmedlingen utförd på uppdrag av radiochefen. Jonas 

Orring efterträdde tillträdde som generaldirektör för SÖ. Tingsten kritiserade nationalistiska 

skolböcker i debattboken Gud och fosterlandet.  

1970 Fackskolorna omvandlades till tvååriga gymnasielinjer. Vilhelm Moberg kritiserade 

historieläroböckernas överhetsperspektiv i Min Svenska historia berättad för folket. Westerståhl 

publicerade Att studera politik. KFML (r) försökte bryta det socialdemokratiska inflytandet 

över fackföreningarna.  

1971 LU:s betänkande SOU 1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet föreslog att en 

läromedelsnämnd skulle överta granskningen. Fackskolan, yrkesskolan och gymnasiet slogs 

samman till det nya gymnasiet. 700 000 elever ställdes utan undervisning då 25 000 SACO-

lärare lockoutades. Westerståhl publicerade LKAB-konflikten i radio/TV och dagspress: studier av 

nyhetsförmedlingen utförda på uppdrag av Sveriges radios styrelse och Arbetarrörelsens arkiv. 

1972 Realexamen avskaffades. Westerståhl publicerade Objektiv nyhetsförmedling samt EF i 

Norsk rikskringkasting: en studie av radio och tv-sändningarna inför folkeavstemningen 1972. 

1973 Kungl. Maj:t föreslog i prop 1973: 76 angående samhällsinsatser på läromedelsområdet (given 

Stockholms slott den 16 mars) att ”Nuvarande system med centralt förval av läromedel bör 

med vissa undantag upphöra. Obligatorisk objektivitetsgranskning av centrala läromedel i 

samhällsorienterande ämnen föreslås. Objektivitetsgranskningen bör handhas av en 

läromedelsnämnd inom SÖ, vilken bör inrättas den 1 juli 1974, Den föreslagna nämnden bör 

på eget initiativ eller efter anmälan kunna objektivitetsgranska även andra centrala 

läromedel. Statens läroboksnämnd föreslås upphöra den 30 juni 1974.” Propositionen 
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föranledde centerpartiet att motionera om vikten av den nu bortprioriterade 

faktagranskningen (motion 1973:1905).131  

1974 Kungl. Maj:t föreslog i propositionen 1974:13 angående vissa läromedelsfrågor ”att ett 

särskilt organ för läromedelsregistrering, läromedelsinformation och administration av stöd 

för produktion av läromedel skall inrättas den 1 juli 1974, dels att en läromedelsnämnd med 

uppgift att granska att läromedlen är objektiva, därvid bl. a. att läromedlens innehåll inte 

strider mot mål och riktlinjer i läroplanerna, skall inrättas inom skolöverstyrelsen vid samma 

tidpunkt, dels att statens läroboksnämnd skall upphöra vid utgången av juni 1974.” 

Avdelningsdirektör Bengt Dahlbom vid SÖ, upprättade ett Utkast till riktlinjer för 

objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd, 1974-06-26.  

Läromedelsnämndens expertgrupp, där Jörgen Westerståhl ingick, utarbetade en 

objektivitetspromemoria.  Westerståhl publicerade även Samhällsplanering i samverkan: 

erfarenheter av informationsåtgärder 1974, Norrmalmstorgsdramat: en undersökning av Sveriges 

radios nyhetsbevakning samt TV:s utlandsrapportering: en undersökning avseende perioden 1 

februari - 1 juli 1975 / utförd på uppdrag av Radioutredningen. 1809 års regeringsform ersattes av 

1974 års regeringsform. 

1975 Läromedelsnämndens promemoria, tredje versionen, behandlades under en konferens i 

Skokloster i februari, femte versionen vid en granskarkonferens i Alvik i april. Westerståhl 

publicerade Demokrati och intresserepresentation: en principdiskussion, medan Att studera politik 

trycktes för tredje gången.  

1976 Lena Hjelm-Wallén (s) tillsatte Utredningen av läromedelsmarknaden (ULÄ) med uppdrag 

att kartlägga läromedelsmarknadens omfattning och struktur.132 Med få undantag 

kommunaliserades privatskolorna eller lades ned. Westerståhl publicerade Ljudradions 

bevakning av händelserna i Portugal: en undersökning avseende tiden 19 maj - 26 juli 1975.  

1977 Högskolor jämställdes med universitet, högskoleprovet infördes för att möjliggöra 

högskolebehörighet utan gymnasiestudier.   

1978 Juristen Birgitta Ulvhammar (s) tillträdde som generaldirektör för SÖ, och blev därmed 

Sveriges första kvinnliga generaldirektör. Adolf Fredriks musikklasser, som länge varit 

ifrågasatta, blev föremål för en utredning om elevernas socialgruppstillhörighet.  

Utredningen gjordes i Norrköping och avslutades först 1983.133  

1979 Läromedelsnämnden lämnade en redogörelse för de första verksamhetsåren. 

Biträdande skolminister Britt Rohde (fp) utvidgade ULÄ:s till en förutsättningslös 

utvärdering av SIL:s verksamhet och andra statliga insatser på läromedelsområdet, samt till 

åtgärdsförlag. SÄPO-mullvaden Stig Bergling avslöjades. 

1980 ULÄ:s betänkande SOU 180:15 Läromedlen i skolan – frågor kring läromedel i 

undervisningen och lek- och arbetsmaterial i förskolan lades fram för skolministern, 

läroverksläraren, Britt Mogård (m). ULÄ konstaterade att förhandsgranskningen medförde 

vissa olägenheter, gjorde jämförelser med Radionämnden, Pressens Opinionsnämnd och 
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Allmänna reklamationsnämnden, samt föreslog att läromedelsnämndens 

förhandsgranskning ersattes av olika slags granskningar i efterhand.   

1981 Prop 1981/82:51 om vissa läromedelsfrågor föreslog avveckling av förhandsgranskningen, 

ersättande av besluten med kortfattade omdömen samt avskaffande av läromedelsnämnden 

1983.  Skolminister Ulla Tillander (c) motsatte sig detta och underströk vikten av den 

nedprioriterade faktagranskningen.  Socialdemokraterna fann det uppseendeväckande att 

man ville ersätta representanter för allmänheten med expertinflytande (motion 1981/82:30).134 

Birgitta Ulvhammar lämnade sin post under tumultartade former, tre år innan förordnandet 

löpt ut för att efterträdas av folkskolläraren etc. Lennart Orehag.135   

1982 Skolminister Bengt Göransson (s) föreslog i prop 1982/83:79 om bibehållande av statens 

institut för läromedelsinformation att läromedelsnämnden skulle behållas men knytas till SIL. 

Marinen jagade en misstänkt sovjetisk u-båt i Hårsfjärden under en månad.   

1983 Läromedelsnämnden avskaffades.  SIL övertog granskningen, granskningsbesluten 

ersattes av korta omdömen. Regeringen tilldelade Adolf Fredriks musikskola 10 miljoner för 

upprustning. Officeren Bengt Ströberg dömdes mot nekande till sex års fängelse för spioneri. 

ÖB rapporterade 40 u-båtskränkningar under sommaren, bland annat i Törefjärden i 

Norrbotten.  

1990 Skolminister Göran Persson (s) föreslog i prop 1990/91:18 om ansvaret för skolan att SIL, i 

likhet med SÖ m.m., skulle avvecklas och att dess uppgifter inklusive granskning skulle 

överföras till det nya skolverket.  

1991 Prop 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor föreslog avvecklande av 

läromedelsgranskningen. Persson fick stöd av moderaterna, som hävdade att de motsatt sig 

statlig granskning från första början. I övrigt diskuterades inte frågan. ”Den svenska 

läromedelsgranskningen avvecklades därmed, helt utan offentlig debatt.”136  Samma år 

medgav Sovjetunionen nedskjutandet av en svensk DC3:a 1952, Catalina-affären, samt 

upplöste sig själv. 

Appendix 2. Westerståhls och Wallins objektivitetsmodeller  

Följande sidor omfattar Westerståhls modell samt precisering, samt Wallins diagram i form 

av ”snapshots” från SOU 1971:91, sidorna 258-259 och 269-271. 
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