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1. INLEDNING. 

 
Ett av mina intressen har sedan lång tid varit historia, så valet av ämne för min uppsats kändes 

därför givet. Mitt val av ämne föll på att göra en läroboksanalys av läroböcker i historia. Mer 

precist att studera hur läroboksförfattarna beskriver första världskriget. Ordet historia kommer för 

övrigt från grekiskan och betyder forskning eller undersökning. Läroböckerna fyller sedan länge 

en viktig roll i utbildningen. En lärobokstext är enligt forskningen den vanligaste formen av 

pedagogisk text.1  Som lärare litar man oftast på att lärobokens innehåll motsvarar vad eleverna 

ska lära sig enligt ämnets kursplan. Ibland är innehållet i läroboken inte helt aktuellt och måste då 

kompletteras med annat stoff. Det kan med fördel hämtas från internet, tidningar och faktaböcker. 

Läroboken är flitigt använd i undervisningen och måste därför granskas kritiskt av oss lärare. 

Kunskaperna i skolämnet historia tillförs eleverna till stor del via olika läroböcker. Så därför är 

det intressant att veta hur de olika läroboksförfattarna formulerar sitt urval av den stora historiska 

faktabasen.  

 

I min uppsats studeras hur läroböckerna skildrar första världskriget. Det utvalda stoffet är hämtat 

ur sex olika läroböcker, tre läroböcker för grundskolan samt tre läroböcker för gymnasieskolan. 

Det centrala i min studie är att redovisa vad som står i olika läroböcker för grundskolan och 

gymnasiet om första världskriget. Det är även intressant att jämföra grundskolans läroböcker med 

gymnasiets för att se skillnader i bland annat innehållets djup. Många elever har inte tid eller ork 

att läsa hur mycket text som helst och historieämnet har ett begränsat antal timmar. Det är 

ytterligare en orsak till att författarna måste vara noga i sitt urval. Läroboksförfattaren väljer vad 

som står i läroböckerna, dock med följsamhet till vad skolans olika styrdokument vill att de ska 

innehålla. Läroboken ska även fungera som ett didaktiskt hjälpmedel för läraren.  

 

Att analysera läroböcker är viktigt eftersom det ger kunskaper om urval och stoffhantering. Det 

ger även möjlighet att utveckla lärobokskrivandet. Genom lärobokstudierna får vi möjlighet att 

reflektera över vad som står i böckerna samt reflektera över varför de olika läroböckerna är 

skrivna på ett visst sätt. Min förhoppning är att min studie ger upphov till reflektion över 

läroböckernas innehåll och användande. I uppsatsen finns ingen faktabakgrund till historien om 

första världskriget med. Den som är intresserad kan hämta förkunskaper ur något uppslagsverk 

som till exempel Nationalencyklopedin. 

                                                
1 Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition.  (Umeå, 1997), s. 10. 
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2.   TIDIGARE FORSKNING. 

 
Här följer en redovisning av vad som är skrivet om forskningen gällande läroböcker. Efter denna 

genomgång redovisas aktuell och lite äldre forskning om läroböcker. Slutligen kommer en 

redovisning av vad Skolverkets kursplaner skriver om skolämnet historia. Det här kapitlet ger er 

en bakgrund till min studie. 

 

 

2.1 Läroboken som forskningsobjekt.  

 

I sin avhandling Författarröst och lärobokstradition skriver Sture Långström om läroböckernas 

roll i undervisningen. Bland annat så framför han lite överraskande, att för många personer kan 

läroboken vara den enda bok de läser under hela sitt liv. Vidare så skriver han att läroböckerna 

har en särställning bland böckerna, detta beror på den utformning och det sammanhang de 

används i. Detta intryck förstärks av att läroböcker används i ett sammanhang där auktoriteter 

inte alltid ifrågasätts, trots att det i läroplanerna finns skrivningar som uppmanar eleverna till ett 

kritiskt tänkande. Det är därför ganska vanligt att elever och lärare relativt okritiskt accepterar 

innehållet i läroboken som riktig och sann.2 Det får konsekvenser när vi arbetar som lärare. Som 

ett exempel får vi ibland korrigera det som står i en lärobok när nya fakta har tillkommit efter 

bokens tryckning.  

 
Det finns även ett fåtal lärare som inte accepterat texterna i läroböckerna, utan tillverkar sina egna 

kompendier. Janne Holmén tar upp denna speciella omständighet i sin avhandling Den politiska 

läroboken. I sin avhandling som berör förhållandena inom skolorna i Norden kan vi läsa att det 

funnits självständiga lärare som inte låtit sig styras av läroböckerna, utan utformat 

undervisningen enligt eget huvud. Det har förekommit att finländska lärare som varit missnöjda 

med historieframställningen i de läroböcker som funnits på marknaden ersatt dem med egna 

kompendier.3  Med denna metod kom eleverna inte i kontakt med de officiella 

historiebeskrivningarna.  

 

I boken Praktisk lärarkunskap tar tidigare nämnde Långström och Wiklund upp läromedel i ett 

speciellt kapitel där de definierar begreppet lärobok. Med en lärobok menas en bok som 

                                                
2  Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition. (Umeå, 1997), s. 10 f. 
3  Holmen, Janne, Den politiska läroboken. (Uppsala, 2006), s 24.  
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kontinuerligt används i undervisningen och innehåller väsentliga delar av det stoff som skall läras 

in. Andra böcker som ibland används i undervisningen, exempelvis kartböcker, historiska 

läseböcker, uppslagsböcker och fördjupningsmaterial faller utanför definitionen av en lärobok. 

De hävdar dessutom, trots alla förändringar som skett i skolväsendet under 1900-talet har 

läroboken hela tiden haft kvar sin position som det absolut viktigaste läromedlet.4  

 

Vidare skriver de att läroboksforskningen allt sedan starten under den senare delen på 1800-talet 

har haft sin fokusering på att hitta fel, ensidiga perspektiv och glorifieringar av det egna landet. 

Så sent som på 1990-talets början behövde många läroböcker skrivas om, därför att det kalla 

kriget mellan supermakterna hade upphört och antikommunistiska eller antiimperialistiska 

skildringar inte passade in i en tid av samarbete över gränserna. Nu går vi vidare till proceduren 

inköp av läroböcker. De skriver att i praktiken är det ofta den enskilda läraren och/eller 

ämneskonferensen som avgör vilka läroböcker som ska köpas in. Genom annonser i fackpress, 

besök av försäljare och utställningar informerar förlagen om de nya läroböckerna på marknaden.5   

 
Nu går vi över till Läroboksförfattarnas syn på saken. I boken Lärobok om läroböcker kan vi läsa 

följande: En läroboksförfattare kan arbeta hur mycket som helst med att utarbeta sin text för att få 

den perfekt. Detta spelar troligen ingen roll i slutänden, då det är läraren som till sist bestämmer 

hur den skall användas.6 Boken är en intressant beskrivning av läromedelsförfattarnas arbete och 

villkor. I dag finns en tendens till att läroböckerna används som uppslagsverk när eleverna arbetar 

elevaktivt och själva letar fakta. De speglar även lärobokförfattarens svårigheter med att göra ett 

bra stoffurval. Det handlar om att välja ut vad som ska vara med och bestämma hur ingående de 

ska behandla varje enskilt moment.  

 

Det säger sig självt att dilemmat är som störst i orienteringsämnena där faktastoffet är enormt. 

Vidare kan man läsa att svårigheterna beror på två saker, dels det begränsade utrymmet, dels det 

faktum att eleverna inte kan ta in hur mycket fakta som helst utan att tappa fokus.7 Det råder 

alltså ingen brist på faktainnehåll i kunskapsämnet historia, utan det gäller att hitta essensen, 

alltså det väsentliga för eleverna att känna till.  

 

                                                
4  Långström och Viklund, Praktisk lärarkunskap (Lund, 2006) s. 102. 
5  Ibid. s. 105 - 106. 
6  Berg, Leif m.fl. Lärobok om läroböcker (Uppsala, 1991), s. 11. 
7  Ibid.  s. 39. 
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I boken Lärobokskunskap tar även Staffan Selander upp lärobokens roll i skolan. Han menar att 

vi idag anser det självklart att inhämta kunskap genom att läsa texter. Läroboken har en särskild 

text som är tillrättalagd för undervisning genom att ha ett speciellt innehåll och struktur. Ämnet 

historia kan genom läroböckerna lätt blir en rad enskilda fakta och företeelser utan att föras fram i 

sitt sammanhang.8 Selander önskar gärna att läroböckerna i sina skrivningar ska uppmuntra 

eleverna till ett analyserande arbetssätt. Vidare så skriver han att grundidén med den pedagogiska 

texten är att den ska återskapa befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett 

urval och en avgränsning av det som skall återges. Dessutom måste texterna struktureras efter de 

pedagogiska kraven.9 Olika årskurser måste få texten anpassad efter deras läskunskaper och 

mognad. Slutligen skriver han att det som ska väljas ut bestäms efter läroplanen, men hur stoffet 

presenteras avgörs av läroboksförfattare och förlag.10 Selander menar troligen med begreppet 

läroplan både läroplan och kursplan. 

 
 
 
2.2   Forskningen om läroböcker. 
 
Det finns ett stort antal böcker och uppsatser som handlar om läroböcker. Genomgången av 

litteraturen begränsas till vad som har skrivits i anknytning till ämnet historia. Det finns för övrigt 

en uttömmande forskningsbiografi över läromedelsforskningen och den som är intresserad av 

ämnet kan hitta den på läromedelsförfattarnas hemsida, www.slff.se.  

 

Vi börjar med de klassiska böckerna i ämnet ”studier av läroböcker”. Herbert Tingsten 

undersöker i sin bok Gud och fosterlandet hundra års skolpropaganda. Boken avgränsar sig till att 

undersöka tiden från 1850 till 1950. Han har studerat läroböcker från flera olika europeiska 

länder samt böcker från Sverige. De äldre läroböckerna blir utläggare av en åskådning för vilken 

det historiska förloppet är facit där man presenterar de rätta svaren och de ostridiga bevisen.11 

Tingsten har undersökt läroböcker i geografi, historia och kristendomskunskap. Slutsatsen är att 

böckerna från de undersökta länderna har använts flitigt som propaganda med sitt rätt så 

nationalistiska innehåll. Han hävdar att de svenska läroböckerna inte var något undantag från den 

regeln. 

                                                
8  Selander, Staffan. Lärobokskunskap (Lund, 1988) s.13 f. 
9  Ibid. s. 17. 
10  Ibid. s. 19. 
11  Tingsten, Herbert. Gud och fosterlandet  (Stockholm, 1969) s. 124. 
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Under senare hälften av 1800-talet torde Sverige kunna betraktas som en skolpropagandans 

mönsterstat. Vi stördes inte av att hantera olika religionsutövningar, eftersom Sverige var 

enhetligt svenskt och lutheranskt. Speciellt innan första världskrigets utbrott var böckerna 

nationalistiskt färgade, tidens anda var sådan. Vår folkskola var unik på så sätt att den var 

enhetlig och nådde ut till alla elever i vårt land. Propagandan hängde med en bra bit in på 1900-

talet. Tingsten vill inte antyda att dagens skolböcker (1960-talet) är helt fria ifrån propaganda.12  

 
Nästa bok i litteraturgenomgången är Göran Andolfs avhandling, Historien på gymnasiet - 

Undervisning och läroböcker 1820-1965. Andolf har utfört en undersökning av historieämnet i 

läroverk och på gymnasier. Där berättar han om den tidigare granskningen av läroböcker. 

Tidigare granskades alla läroböcker av en särskild lärobokskommitée. Denna granskning 

upphörde först 1991. Han skriver att de olika läroboksförfattarna i början av granskningsperioden 

hade stor självständighet, för att efter hand bli mera följsamma mot skrivelserna i de olika 

läroplanerna. Sambandet mellan det senare mer följsamma beteendet och den införda 

läroboksgranskningen anser han vara tydlig.13  

 

Andolf skriver också några intressanta rader om läroverksundervisningens utveckling. Det nya 

seklets första tredjedel är en tid av snabba och genomgripande samhällsförändringar och nya krav 

ställs på läroverksundervisningen. Krav reses nu på att de värderingar som präglar ämnet skall 

förändras och att stoffurvalet skall grundas på andra kriterier än tidigare. Det skall inte domineras 

av statens tillkomst, framväxt och aktioner, utan mer av tillkomsten och uppbyggnaden av de 

ideologier och organisationer som finns i det existerande samhället.14 Förutom kungar och riket 

ska även historien behandla folkets historia och människans värderingar. En utveckling som 

sedan har fortsatt i läroböckernas stoffinnehåll.  

 
En tredje intressant bok är Sten-Åke Johanssons Östersjöområdet i skolans undervisning och 

värderingar. Han har studerat hur området nära oss under 100 år har skildrats i undervisningen. 

Med Östersjöområdet menas i detta fall Baltikum och norra Tyskland. Avsikten med studien var 

inte att försöka ge något nytt bidrag till kännedomen om de faktiska förhållandena runt Östersjön. 

Syftet med studien var i stället att konkret teckna en bild av godsägarklassens miljö, värderingar 

och attityder. Ett annat syfte med studien var att undersöka hur den klassmässiga situationen i 

                                                
12   Ibid.  s. 278 – 281. 
13  Andolf, Göran. Historien på gymnasiet. (Stockholm. 1972) s. 92. 
14  Ibid.  s. 290. 
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vårt grannskap hanterade värderingsfrågor och militarism i ett auktoritärt samhälle och i en 

senare diktatur. Frågeställningen var hur detta framställdes i svensk skolundervisning och hur den 

påverkade elevernas värderingar.15 Materialet är hämtat ur memoarer, biografier samt tyska och 

engelska historiska studier. Ett kapitel berör läroböcker där läroböckerna i historia till en början 

inte alls berörde de sociala förhållandena på andra sidan Östersjön.  

 

Med ”till en början” menas första delen av 1900-talet. Det fanns en frånvaro av sociala perspektiv 

i läroböckerna, istället dominerade krig, kungar och politik. Många som avlade studentexamen 

under denna tid fick ingen insikt i den sociala miljön i det land som var en drivande kraft i två 

världskrig. Sociala perspektiv börjar skymta i läroböcker som kommer ut efter 1950. I läroboken 

Allmän historia för gymnasiet skildras kortfattat Preussens (norra Tysklands) historia ur ett 

klassmässigt och socialt perspektiv. I två läroböcker för gymnasiet Perspektiv på historien samt 

Epos skildras de klassmässiga och sociala förhållandena i norra Tyskland. Skrivningarna är 

föredömliga och skildrar förhållandena på ett bra sätt, men är något för kortfattade enligt 

författaren. Övriga läroböcker behandlar över huvud taget inte den sociala och militaristiska miljö 

som i över 200 år formade vårt grannskap.16  

 
Nu går vi vidare till kategorin avhandlingar och uppsatser och här är i mitt tycke de mest 

intressanta bidragen. Janne Holmén har i sin avhandling Den politiska läroboken - Bilden av USA 

och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget undersökt hur 

texterna i läroböckerna färgas av rådande politiska förhållanden. Han berättar att under det kalla 

kriget var Norge medlem av NATO. Sverige var neutralt men beroende av NATO: s stöd vid 

händelse av krig, medan Finlands utrikespolitik var inriktad på att vinna och behålla 

Sovjetunionens förtroende. Finland var beroende av sin granne i öster och måste anpassa sin 

politik därefter. I ljuset av detta menar Holmén att det vore intressant att studera hur 

läroböckernas texter i respektive nordiska länder utformats för att passa in i det rådande politiska 

klimatet. Holmén inriktar sig på att studera hur Sovjetunionen och USA beskrivs i läroböcker i 

geografi, historia och samhällskunskap.  

 

Han utformar teorier om hur en liten nation, i detta fall Finland ska klara av sitt litterära 

oberoende i läroböckerna utan att stöta sig med sin stora granne i öster. Svenska och norska 

läroböcker tar parti för de små staterna, såsom Afghanistan och Vietnam i deras kamp emot 

                                                
15  Johansson, Sten-Åke. Östersjöområdet i skolans undervisning och värderingar. (Uppsala, 2005) s. 12. 
16  Ibid. s. 142.  
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supermakterna. De för fram legalistiska argument till förmån för de små angripna staterna. I de 

finska textböckerna däremot är detta intresse mindre, här inriktar man sig mera på att tänka på de 

goda förbindelserna med framförallt Sovjetunionen. Sovjetunionen kritiseras i mildare termer än i 

motsvarande böcker i Norge och Sverige. I alla tre nordiska staterna övervakar myndigheterna 

läroboksutformningen. De finländska läroboksförfattarna tillämpar en sorts självcensur när de 

skriver sina böcker. De anpassar sitt skrivande efter det rådande politiska och sociala klimatet.17  

 

I Holmberg och Lundmarks magisteruppsats Det kalla krigets tid i gymnasielitteraturen  

analyseras och jämförs fyra olika gymnasieläroböcker inom historieämnets A-kurs. Det är en 

komparativ studie av fyra läromedel. Det är endast det kapitel som behandlar det kalla krigets tid 

som studeras. Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och likheter 

läromedlen emellan med avseende på presentation och historiesyn. Resultatet av studien visar 

främst på skillnader beträffande läroböckernas sätt att framställa deras flödestexter med avseende 

på problematisering kontra deskription. Deskription handlar om beskrivning av innehållet. Detta, 

samt att vissa böcker bättre och framför allt mer konkret än andra förhåller sig till uppsatta 

kursmål18.  

 
I en uppsats från 2001 som heter Andra världskriget i åtta läroböcker har Artur Szulc gjort en 

historiegrafisk undersökning av hur andra världskriget skildras i åtta historieläroböcker skrivna 

för gymnasiet 1954-1998. Historiografi handlar om hur historien beskrivs i böcker och i övriga 

media. Uppsatsen undersöker hur det andra världskriget skildrats i åtta olika historieläroböcker 

för gymnasieskolan. Uppsatsen är indelad i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ studie. 

Frågeställningarna rör både komposition, t ex sidantal, innehåll, vilka fakta som presenteras samt 

i vilken utsträckning det förekommer förklaringar. Han har uppskattat hur stor del av varje bok 

som handlar om andra världskriget samt utfört en läsbarhetsstudie. Studien visar att det inte finns 

tydliga skillnader mellan hur de utvalda läroböckerna beskriver det andra världskriget och dess 

förlopp. Skillnaderna beträffande faktaurval och förekomsten av förklaringar är marginella. 

Framställningarna saknar längre orsakssammanhang och är inriktade på att ge en övergripande 

förståelse av kriget. En annan gemensam nämnare är att andra världskriget skildras utifrån ett 

västorienterat perspektiv, det vill säga de västallierades prövningar överskuggar de ryska 

ansträngningarna och umbärandena.19  

                                                
17  Holmen, Janne.  s. 38. 
18  Holmberg, Jimmy & Lundmark, David. Det kalla kriget i gymnasielitteraturen.  (Växjö, 2006)  s. 69. 
19  Szulc, Artur, Andra världskriget i åtta läroböcker (Linköping, 2001)  s. 1.  
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Nästa studerade uppsats är skriven av Kaj Johansson och heter Läroböckers värdegrund. Det är 

en undersökning av hur tre läromedel för högstadiet i historia förmedlar skolans värdegrund som 

den uttrycks i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 i framställningen av två 

historiska perioder. Studien försöker mäta och beskriva huruvida den värdegrund som uttrycks i 

grundskolans läroplan återfinns i läroböcker för högstadiet i ämnet historia. Arbetet består av en 

litteraturstudie samt en kvalitativ textanalys av tre läroböckers beskrivningar av två olika 

historiska epoker. Arbetets syfte är att redogöra för hur läroböckerna beskriver de två historiska 

epokerna utifrån ett perspektiv att de bör förmedla värdegrunden samt att göra en jämförelse 

mellan hur detta görs i de två olika epokerna. Arbetet påvisar att läroböckerna intar en neutral och 

faktaförmedlande hållning. Läroböckernas olika kapitel skiljer sig åt, då olika historiska epoker 

beskrivs olika och att innehållet därmed skiljer sig på ett sätt som får konsekvenser för 

förmedlingen av värdegrunden. En slutsats av detta är att lärarens insats är betydelsefull för 

förmedlingen av skolans värdegrund.20  

 
En uppsats från Södertörns högskola behandlar vad läroböckerna skriver om Sveriges roll under 

det andra världskriget. Den är skriven av Charlotta Mogren och heter Andra världskriget och 

Sveriges roll i kriget. Den handlar om svenska läroböcker i historia för gymnasiet och deras 

framställningar av det andra världskriget, om Sveriges roll under kriget, och om Sveriges syn på 

den tyska nazismen, permittenttrafiken samt judefrågan. Undersökningsperioden är mellan 1950 

och 2000 och omfattar totalt tjugo läroböcker. Resultaten visar att Sveriges roll i andra 

världskriget nämns kortfattat eller utelämnas helt. Uppsatsen ger även insikt i hur viktigt det är att 

som lärare vara medveten om historiens tidsbundenhet samt att förhålla sig kritisk till sitt 

undervisningsmaterial.21  

 

Patrik Henriksson har skrivit en uppsats som heter Andra världskriget i svenska läroböcker, en 

analys av hur sex grundskoleböcker i historia framställt andra världskriget 1955-2002. Studien 

visar hur sex grundskoleläroböcker framställer andra världskriget. Med utgångspunkt från 

tidigare forskning kring läromedel och frågeställningar med kvantitativa och kvalitativa inslag 

utförs en analys. Den visar hur läroböckerna framställer andra världskriget och om det skett några 

förändringar i texterna. Analysen fokuserar på förändringar i sidantal, illustrationer, stoffurval, 

förklaringar och betoning. Resultatet av studien visar att få förändringar har gjorts i 

framställandet av det andra världskriget under tidsperioden. Läroböckerna fokuserar på 

                                                
20  Johansson, Kaj. Läroböckernas värdegrund. (Linköping, 2003).  
21  Mogren, Charlotta. Andra världskriget och Sveriges roll i kriget (Södertörns högskola, 2005) 
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händelseförloppet och förklaringarna till händelseförloppet är få. Det här är den litteratur samt de 

uppsatser som har relevans för min studie.  

 

 

2.2 Ur kursplanerna för skolämnet historia.  

 

Skolverket utfärdar kursplaner i olika ämnen och även ämnet historia har detaljerade kursplaner. 

Därför vore det på sin plats att redovisa vad det står i kursplanerna. Läroböckerna ska följa 

riktlinjerna i kursplanerna. Här följer några centrala rader ur kursplanerna om ämnet historia för 

grundskolan: 

 

 ”Skolämnet historia omfattar inslag av såväl politisk som ekonomisk och social historia samt 

kulturhistoria. Ämnet utgår från det som format den personliga och kollektiva historiska 

identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive den samiska 

samt den europeiska kulturen. I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade 

begrepp. Genom kunskaper om huvuddragen i den historiska utvecklingen tillförs bilden av 

omvärlden en tidsdimension.”22  

 

Historiemedvetenheten är central och läroböckerna ska följa kursplanens intentioner. I kursplanen 

för gymnasieskolans historieundervisning framhålls det att historia rymmer olika slags historia, 

såsom politisk historia, idéhistoria, kulturhistoria, miljöhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria 

och ekonomisk historia. Historiesynen bestämmer också det historiska perspektivet och ger t.ex. 

idealistiska - historiematerialistiska framställningar eller genushistoria samt de långa linjernas 

historia. Ämnet kan också skrivas eller på andra sätt förmedlas till vår tid utifrån överhetens eller 

folkets perspektiv. Det möjliggör inlevelse i gångna tider varigenom ett historiskt sinne kan 

utvecklas, dvs. förmågan att bedöma gångna tiders människor, utifrån deras förutsättningar och 

villkor.23 Här uppmanas till ett kritiskt tänkande och olika synsätt på det historiska skeendet, 

därför måste läroboken kompletteras med annat material. Det kan vara gamla tidningar, filmer 

och historiska dokument mm.  

 

                                                
22  Ur kursplanen för historia.  www.skolverket.se 
23  Ibid. 
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På gymnasieskolan har eleverna möjlighet att läsa tre olika kurser, men de allra flesta eleverna på 

gymnasiet kommer bara i kontakt med den första kursen Historia A. Historia är ett karaktärsämne 

på gymnasiet, det innebär att det ska ge karaktär åt vissa program. Det innebär också att många 

elever inte läser någon historia på gymnasiet. Historia A bygger på grundskolans kurs och ger 

sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid, samtidigt som den ger 

tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån elevernas behov och intressen. Centrala 

och för bildningen oundgängliga skeenden, företeelser och personer skall ingå.  

 

”Historia A är gemensam kurs på samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet samt på 

naturvetenskapsprogrammet. Kursen ska omfatta 100 timmars schemalagd tid. Historia B är 

gemensam kurs på det samhällsvetenskapliga programmet, det ska fördjupa de komparativa och 

källkritiska kunskaperna hos eleverna.”24  

 

Det är för övrigt vanligt förekommande inom de yrkesförberedande programmen att 

historieundervisningen färgas av det program som eleverna läser. Färgning innebär att 

programmets karaktär ska till del styra undervisningen i historia med flera ämnen. Lärarna får 

även anvisningar i kursplanen om att de ska arbeta efter detta infärgande sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24  Ur kursplanen för historia. www.skolverket.se 
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3.   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
I min genomgång av de tidigare studierna av läroböcker finns en hel rad intressanta inslag. Den 

har tillfört kunskaper om hur historieböckernas innehåll ändras under tidens gång, hur författarna 

har påverkats av olika nationalistiska strömningar med mera. Den har även givit en inblick i hur 

böckerna disponeras. Vidare ger den en inblick i hur väl böckerna följer kursplanernas 

värdegrund. Dock ger den inga kunskaper om hur väl böckerna uppfyller vissa kriterier, för 

någon kriterieanalys gick det inte att finna bland den studerade litteraturen. Min studie skall 

undersöka skillnader och likheter mellan olika läroböcker. Den övergripande frågan är hur 

författarna gör sitt faktaurval. Sammanfattningsvis vet vi en hel del allmänt om läroböcker, men 

vi vet inte så mycket i detalj om faktaurvalet när första världskriget ska beskrivas i läroböckerna.  

 
Syftet med studien är att visa hur sex olika läroböcker redovisar olika historiska fakta om första 

världskriget. Den övergripande frågan är om läroböckerna uppfyller mina utvalda kriterier. Det är 

även intressant att få veta hur läsbarheten är och hur stor andel av böckernas stoff som behandlar 

det första världskriget samt att visa på skillnader och vissa likheter i texterna.  

 

 

Följande frågeställningar är centrala för uppsatsen: 

 

1. Hur stor andel av böckernas stoff behandlar ämnet första världskriget?  

2. Vilket läsbarhetsindex har texterna? 

3. Vilka viktiga händelser finns med i böckerna? 

4. Hur formuleras de viktiga händelserna i böckerna? 

5. Vilka skillnader i texterna finns det mellan grundskole- och gymnasieböckerna?  

 

 

De två första frågställningarna kommer att besvaras med kvantitativ analys, de resterande 

analyseras med kvalitativ analys. Frågeställningarna är i mitt tycke tydliga och möjliga att 

besvara. För att besvara frågeställningarna tre och fyra har jag valt ut femton viktiga händelser 

under första världskriget. Dessa händelser bör enligt den välkända akademiska kursboken A 

history of world societies vara med när första världskriget ska skildras.  
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4. MATERIAL OCH METOD. 

 

I avsnittet presenteras först läroböckerna i min studie. Sedan redovisas mina utvalda 

undersökningsmetoder. Den här dispositionen av avsnittet känns mest logiskt för min studie. 

 

 

4.1 Lärobokspresentation. 

 

Lärobok Författare Förlag Tryckår 

Grundskoleböcker    

Levande historia 9 Kaj Hildingson, Lars Hildingson Natur och kultur 2003 

Puls Historia Göran Körner, Lars Lagheim Natur och kultur 2002 

SO-direkt Historia 3 Bengt Almgren, Bernt Tallerud, 

Hans Thorbjörnsson, Hans Tillman 

Bonnier utbildning 2005 

Gymnasieskolböcker    

Alla tiders historia A Hans Almgren, Börje Bergström, 

Arne Löwgren. 

Gleerups utbildning 2004 

Epok historia A Sten Elm och Birgitta Thulin Interskol AB 2000 

Perspektiv på historien A Hans Nyström, Örjan Nyström  Gleerups utbildning  

 

Tabell 1. Sammanställning av läroboksmaterialet. 

 
 
Urvalet är läroböcker som i mitt tycke har relevans för studien. En strävan från min sida var att 

läroböckerna skulle tillhöra de senaste upplagorna. Av tidsskäl begränsade jag mig till endast sex 

böcker. Böcker som jag valde bort var Historia - Liv i förändring (Interskol), SOFI Historia 

(Gleerups utbildning) samt Epos A (Liber). En del gymnasieböcker används också i 

vuxenutbildningen och därför ställs krav på ett kritiskt och vuxet skrivsätt som även skall 

accepteras av vuxna läsare. Presentationen börjar med grundskolans böcker där Levande historia 

9 är en klassiker som har förekommit i flera upplagor. Läroboken är uppbyggd utifrån nio olika 

teman, varje tema inleds med en textruta – den röda tråden som placerar det aktuella temat i sitt 

sammanhang. Ett uppslag med uppgifter på tre nivåer avslutar varje tema. Förutom elevboken 

finns det en minikurs för svaga elever samt en lärarhandledning.25  
                                                
25  Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. Levande historia 9. ( Stockholm,2003) 



     16 

Boken beskriver tiden mellan 1870 och 1991. Min studerade upplaga är den första upplagans 

femte tryckning. Boken är numrerad från sidan 426, för det är en del av en samlingsvolym 

Levande historia 7-9. Temat första världskriget omfattar tolv sidor. 

 

 Nästa lärobok att presentera är Puls historia, den omfattar högstadiets historieundervisning från 

forntid till nutid. Vi kan läsa följande om boken, Puls historia är en spännande, innehållsrik och 

lättläst stadiebok där världshistorien är den röda tråden. Boken ger större utrymme för 

nutidshistorien och mindre för forntiden än vad som är brukligt. I lärarhandledningen finns 

litteraturtips, förslag till frågor, undersökningsuppgifter och andra tips på elevaktiviteter.26 Min 

studerade upplaga är den första upplagans andra tryckning. Kapitlet ”Första världskriget” 

omfattar tio sidor. Läroboken SO Direkt historia 3 beskrivs som ett komplett läromedelspaket 

som levandegör historien genom många personliga och livfulla texter och ett rikt bildmaterial. 

Bokens kapitel om första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget är strukturerande i 

syfte att tydligt redovisa orsaker, förlopp och konsekvenser.27 Upplaga är den andra upplagans 

andra tryckning. Kapitlet ”Första världskriget” omfattar femton sidor. 

 

Först ut i presentationen av gymnasieböckerna är Alla tiders historia A. Så här beskrivs den: Alla 

tiders historia har länge varit ett komplett och marknadsledande läromedel. Alla tiders historia A 

har kommit i en ny upplaga, den tredje. Den nya upplagan har kompletterats med ett teorikapitel 

om källkritik, historiesyn och forskningsdebatt. Boken är i omfång anpassad till A-kursens 

timantal och ger en enkel och kortfattad översikt från den äldsta historien fram till idag.28 Boken 

är nedbantad ifrån tidigare upplagor och det märks när läroboken jämförs med de äldre 

upplagorna. Läroboken Epok historia A ger en klar historieframställning som lyfter fram historisk 

överblick och som ger eleverna möjlighet att arbeta med historisk analys. Epok är ett läromedel i 

tiden med god pedagogik och ett generöst bildmaterial med färg rakt igenom. Språket är väl 

anpassat till elevgruppen och det rikhaltiga bildmaterialet ger eleverna en känsla för de historiska 

vingslagen. Den har även en materialistisk historiesyn enligt författarna.29 Det här är den första 

upplagan av boken.  

 

                                                
26  Körner, Göran & Lagheim, Lars. Puls historia. (Stockholm, 2002) 
27  Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman. SO Direkt historia. (Stockholm,2005) 
28  Almgren, Bergström, Löwgren. Alla tiders historia A. (Malmö,2004) 
29  Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Epok historia A. (Malmö,2000) 
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För gymnasieskolans kurser finns ännu en relativt nyutkommen bok. Det är Perspektiv på 

historien A som ger en fyllig kronologisk presentation av historien från de första människorna 

fram till idag. Tyngdpunkten ligger på de två senaste århundradena. Sist i kapitlet finns ett 

uppslag som kallas ”Kapitlet i korthet”. Den kan utgöra en minikurs för avsnitt som man inte 

riktigt hinner gå in på, fungera som introduktion eller användas för repetition. Boken är helt i 

fyrfärg och har ett kart- och bildmaterial av mycket hög kvalitet.30 Detta är första upplagans 

tredje tryckning av denna lärobok. Första världskriget omfattar nio sidor och ingår i kapitlet 

”Imperialismens epok”. I studien finns det ingen redovisning av upplagor och spridning till 

skolor, eftersom fokuseringen ligger på jämförelsen mellan böckerna. Tre förlag dominerar för 

övrigt utgivningen av läroböcker, det är Gleerups utbildning AB, Liber AB och Bokförlaget natur 

& kultur. Så här skriver Långström om två läroböckers dominans: Både Levande historia och 

Alla tiders historia har haft en dominerande ställning inom sitt ämne under lång tid. Det 

förhållandet kan leda till frågor, som att lärare i historia är ovilligare än andra lärare att byta ut 

läroböckerna. 31  

 
 
 
4.2   Genomförande och metod. 
 

I det här avsnittet redovisas läroboksanalyserna och till att börja med utvaldes det ett område att 

göra en textanalys av. Efter det beslutet formulerades fem centrala frågeställningar för analysen. 

Studien inleddes med att bläddra igenom de aktuella kapitlen i läroböckerna och göra 

anteckningar. Efterhand söktes vad andra hade skrivit om historiebeskrivning, läroböcker och 

läroboksanalyserande. Dispositionen är följande: Först kommer den kvantitativa studien där sid- 

och stoffinnehållet jämförs och därefter analyseras läsbarheten med den beprövade LIX-metoden. 

Slutligen analyseras innehållet i kapitlen, detta sker genom en kriterieanalys. Innehållsanalysen 

utgör huvuddelen av min studie, den påbörjades med en pilotstudie för att finna lämpliga 

metoder, så till en början analyserades två läroböcker med hjälp av tio olika kriterier. Det 

fungerade väl och gav viktiga erfarenheter för denna större studie.  

 

Grundläggande för all textanalys är enligt Johansson en ordentlig närläsning samt att man vid 

behov försöker använda tematiska kategorier. Man ska undersöka vad som tagits med och vad 

som betonats av författaren. En studie kan också innebära att man med olika syften analyserar 

                                                
30  Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Perspektiv på historien A. (Malmö,2001) 
31  Långström. s. 11. 
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texter som på olika sätt anknyter till undervisning: läroplaner, kursplaner, läroböcker, didaktiska 

arbeten eller debattartiklar. I analysen kan man inrikta sig på att undersöka en text, t.ex. en 

kursplan eller ett läromedel ur olika aspekter: Vad har tagits med, vad har uteslutits, vad betonas 

och vad tonas ned med mera. De resultat man får fram kan man sedan hänföra till olika 

bakomliggande faktorer, till exempel kunskapssyn eller samhällskrav.32 Nästa uppgift var att 

reflektera över hur många böcker som skulle analyseras. Min bedömning var att tre 

grundskoleböcker och tre gymnasieböcker var tillräckligt att undersöka, för tiden är en 

begränsande faktor. Avgränsningen för min textanalys är kapitlen ”Första världskriget”, de 

omfattar från sex till femton sidor i de olika undersökta läroböckerna. Läroböckernas innehåll 

består av en koncentrerad mängd essencentiella fakta. Texten i läroböckerna kallas för stoff och 

författaren gör stoffurvalet. Eftersom antalet sidor är begränsade i böckerna måste en del text 

utelämnas.  

 

 

4.2.1   Den kvantitativa studien.  

 

Den kvantitativa analysen har utförts på följande sätt. Först valdes slumpmässigt femton sidor ut 

ur varje bok, på dessa sidor har antalet ord räknats. Därefter gick det att utgå ifrån att hela boken 

har samma stofftäthet. Nu fanns det ett mått på det totala antalet ord i respektive bok. Slutligen 

har antalet ord i respektive kapitel om första världskriget räknats, vilket gjorde att det gick att 

räkna fram en procentuell stoffandel. En stor nackdel med jämförelsen var att de olika böckerna 

behandlade olika tidsepoker. För att ge jämförelse finns även Levande historia 7-9 med i 

analysen. Det är en samlingsvolym för hela högstadiet och den har samma innehåll som de 

enskilda läroböckerna för årskurs 7 till 9. Så mest givande är det att jämföra böckerna för 

grundskolan och gymnasiet var för sig. Följande formel för beräkningen användes i studien: 

 
   Antal ord FV   
Procentantal stoff FV  =     ------------------- 
   Totalt antal ord i boken enligt schablonberäkning 
 
 
Som en jämförelse till stoffandelsanalysen räknades antalet sidor som behandlade det första 

världskriget i förhållande till det totala antalet sidor. Här undantogs förord, register samt sidor 

som bara innehöll en bild. Det intressanta med analysen var att leta efter någon bok som avviker 

                                                
32  Johansson, Bo. Examensarbetet i lärarutbildningen.  (Uppsala, 2001)    s. 35. 
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från det givna mönstret. Szulc har räknat antalet sidor i uppsatsen Andra världskriget i åtta 

läroböcker. Han har räknat hur stor andel av sidorna kapitlet om det andra världskriget utgör i de 

olika historieböckerna. Samma metod används här med men kompletteras även med att räkna 

antalet ord, vilket Szulc inte har gjort.33  

 

Att räkna ord ger en mer rättvisande bild än att bara räkna antalet sidor. Nackdelen är att det är 

tålamodsprövande. Ett annat bekymmer är, att istället för att räkna ord så börjar man att läsa 

texten. Att räkna enligt min metod är i mitt tycke tillförlitligt för min studie. Det är i min mening 

tillförlitigare än att bara räkna antalet sidor. Min hypotes är att böckerna ägnar ungefär lika 

mycket utrymme åt att skildra det första världskriget. Kvantitativ analys är ett vanligt sätt enligt 

Bryman att analysera data och det som kännetecknar analysen är att studien redovisas med 

siffror.34 Min kvantitativa analys är jämförande, då den ska jämföra olika läroböckers 

stoffinnehåll. Det är även med en beräkning av antalet illustrationer i varje enskilt kapitel, 

illustrationer kan vara av typen bilder, kartor och teckningar.  

 
 
 
4.2.2 Analys av läsbarheten. 

 

Studie nummer två i min uppsats handlar om läsbarheten i en text. I en läroboksstudie kan det 

vara av intresse att jämföra de olika böckernas läsbarhet. Läroboktexternas läsproblem kan vara 

dels läroplansanknutna, dels författaranknutna. Exempel på problem knutna till styrdokument är 

stoffträngsel respektive abstrahering. Stoffträngsel, d.v.s. temaöverflöd i ämneskurserna kan vara 

en potentiell orsak till utvecklingen av ett kortfattat faktaspäckat läromedelspråk. Ju större stoff 

som ska beaktas, desto större blir risken att samma stoff inte bearbetas på djupet. En stor 

anledning till de faktaspäckade texterna är enligt läroboksdidaktikern Monica Reichenberg, ett 

stort antal bilder i böckerna. När antalet bilder ökade på 1970- och 1980-talet fick det till följd att 

texterna förkortades.35  

 

Ju kortare meningarna är, desto enklare anses de vara. Denna enkelhet kallas ibland också helt 

oegentligt talspråklighet. Visserligen utmärks talspråket av ett begränsat urval och antal bisatser 

per huvudsats, men själva längden är svår att avgöra i talspråket. Vi använder sällan skiljetecken i 
                                                
33  Szulc, Artur.  s. 3. 
34  Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö,2001)   s. 77. 
35  Holmberg, Lundmark.  s. 14. 
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talspråk. Ytterligare en faktor som vi måste ta hänsyn till vid bedömningen av enkelhet respektive 

komplexitet hos en text är att en författare har stor frihet att laborera med skiljetecken: punkt, 

kolon, semikolon och tankestreck. Genom dessa kan meningarna bli mer lättöverskådliga och 

således enklare att läsa.  

 

Ett handfast och relativt enkelt sätt att bilda sig en ungefärlig uppfattning om läsbarheten hos en 

text är LIX-metoden. Den siffra man får anger läsbarheten. LIX lägre än 30 betraktas som mycket 

lättläst, högre än 40 som normalsvår att läsa, eller något mer svårläst. Senare undersökningar har 

enligt Cassirer visat att antalet långa ord per mening, LOM, samvarierar i så hög grad med LIX 

att det egentligen räcker att räkna dessa. Vi måste emellertid komma ihåg att LIX och LOM är 

beteckningar på symptom på att en text är svår, inte förklaringar till det! I allmänhet kan 

stilistikern inte dra alltför långtgående slutsatser av enbart meningslängden, utan denna måste 

alltid konfronteras med meningarnas och satsernas struktur och innehåll.36 

 

LIX har skapats av C H Björnsson och ser ut på följande sätt enligt Szulc: Först skall alla orden, 

meningarna och långa ord (över sex bokstäver) i texten eller textutdraget räknas. Därefter skall 

antalet ord delas med antalet meningar och resultatet ger meningslängden = mI. Den tredje 

operationen är att dela antalet långa ord med det totala antalet ord och multiplicera med 100, detta 

ger antalet långa ord i ett procenttal = lo. Slutligen gäller det att lägga ihop mI och lo och ta fram 

ett heltal LIX. Texter med ett LIX- värde över 50 betraktas således som svår text och utgörs 

följaktligen av många långa meningar och långa ord.37 De första cirka 400 orden i början av varje 

stycke om det första världskriget i de sex olika läroböckerna är analyserade. Först räknades 

antalet ord per mening och därefter räknades alla långa ord. Min hypotes är att gymnasieböckerna 

borde vara mer svårlästa, för de riktar sig till lite äldre elever med mer utvecklad läsvana.  

 
 
 
4.2.3   Innehållsanalys baserad på stoffurval. 
 
Här kommer en beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysen läroböckerna. Enligt Bryman är 

en dokument- eller textanalys en analys som går ut på att noggrant analysera en text. 

Frågeställningen inriktas kring vad som står i texten och varför vissa saker är utelämnade. Under 

arbetets gång går det att formulera ytterligare frågor runt texterna i de dokument som 

                                                
36  Cassirer, Peter. Stilistik och stilanalys. (Stockholm, 1986) s. 80. 
37  Szulc, Artur. s. xx 
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undersöks.38 Denna del av studien är deduktiv och har ett tolkande synsätt, deduktiv teori 

representerar enligt Bryman den vanligaste uppfattningen när det gäller studier inom det 

samhällsvetenskapliga området. Utifrån det man vet inom ett visst område härleder forskaren en 

eller flera hypoteser som ska underkastas teoretisk granskning.39 Min hypotes är att 

gymnasieböckerna uppfyller fler av mina kriterier än grundskoleböckerna. Det grundas på att 

gymnasieböckerna borde innehålla betydligt flera fakta än grundskoleböckerna. Det vore 

intressant att klargöra detta. En annan hypotes är att krigets orsaker och frederna blir mera 

noggrant beskriva i dessa böcker. Detta antagande grundas på att gymnasieeleverna är mera 

mogna i sitt tänkande och därför klarar av att reflektera över lite svårare spörsmål. Studien är 

sparsam med hypoteser och därför är studien mer jämförande än teorigrundande. 

 

Innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och texter där man på ett systematiskt 

sätt analyserar texten utifrån sina frågeställningar. Analysen kan behandla hur mycket en viss 

händelse uppmärksammas eller vad som skrivs om en viss händelse. I studien är inriktningen på 

vad som skrivs och inte skrivs om ett antal historiska fakta baserat på mina kriterier. En 

kvalitativt inriktad innehållsanalys är enligt Bryman sannolikt det vanligaste tillvägagångssättet 

när det gäller analys av dokument. Det handlar om ett sökande efter bakomliggande kategorier 

eller teman i det material som analyseras.40 Studien kommer att illustreras med hjälp av citat ifrån 

de undersökta läroböckerna, vilket ger liv och färg åt texten. Det intressanta som man vill få fram 

är om läroböckerna uppfyller kriterierna och hur böckerna framställer det historiska skedena. 

Slutligen utförs en jämförelse mellan de olika böckerna och här diskuteras även vad tidigare 

forskning kommit fram till i ämnet.   

 

Mina kriterier för att besvara frågeställningarna nummer tre och fyra är hämtade från den 

akademiska läroboken A history of world societies. Till sist utvaldes femton kriterier som 

stipulativt, det vill säga i mitt tycke bör vara med när första världskriget skall skildras. Boken 

som jag valt ut mina kriterier eller viktiga fakta ifrån är ett standardverk som ofta används i den 

akademiska undervisningen i historia. Mina kriterier är logiskt tematiserade inom fem olika 

teman. 

 

                                                
38  Bryman, Alan. s. 20 
39  Ibid. s. 20. 
40  Ibid. s. 368 
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Historiska händelser som drev fram krigets utbrott. 

1. Nationalismen som splittrade det Ottomanska riket, samt var på väg att låta Österrike-

Ungern gå samma öde tillmötes. I Donaumonarkin bodde polacker, tjecker, slovaker, 

ungrare, rumäner, slovener, kroater, italienare och så förstås österrikare. 

2. Attentatet mot Ärkehertig Frans Ferdinand i Sarajevo 1914. Bosnien var ett av Österrike-

Ungern annekterat område.  

Krigets förlopp  

3. Tysklands anfall genom det neutrala Belgien. Storbritannien förklarar på grund av detta 

avtalsbrott krig mot Tyskland. Belgiens neutralitet garanterades av S. och T. 

4. Det stora slaget vid Marne där Tysklands offensiv på västfronten hejdas. Striderna 

övergår nu i ett långvarigt skyttegravskrig. 

5. De två slagen i Östpreussen mellan Tyskland och Ryssland hösten 1914. Då de två 

anfallande ryska arméerna hejdas. 

6. Italiens intåg i kriget på Ententens sida 1915. Landet byter sida ifrån Alliansen till 

Ententen efter löften om vissa landområden. 

7. Ubåtskriget och sänkningen av Lusitania som drev långsamt in USA i kriget. 

8. Slaget vid floden Somme och belägringen av Verdun. Två av krigets största drabbningar. 

Nya vapen och soldaternas villkor 

9. Nya vapen som sätts in i kriget samt ny militär taktik. 

10. Krigets fasor och lidandet för soldaterna. 

Hemmafronterna 

11. Hemmafronterna, kvinnornas villkor och krigsekonomin.  

12. Hungersnöd och revolter i Tyskland och Österrike-Ungern. 

Freden 

13. Separatfreden mellan Ryssland och Tyskland i Brest-Litovsk. 

14. De tre slutliga fredsfördragen 

15. Fredens följder i Afrika, Asien och Europa. 
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5   RESULTAT. 

 

Resultatredovisningen består av tre olika delar. Först redovisas hur mycket av de olika böckernas 

sid- och stoffinnehåll som ägnas åt det första världskriget. I den redovisningen ingår också antalet 

illustrationer. Efter detta redovisas läsbarhetsstudien, slutligen kommer innehållsanalysen. 

Upplägget att redovisa innehållsanalysen efter varje händelse ger läsaren möjlighet att direkt 

jämföra skrivningarna om varje kriterie. Alternativet hade varit att redovisa varje lärobok var för 

sig. 

 
 
5.1   Kvantitativ analys. 
 
Det är svårt att jämföra rakt av, eftersom böckerna har lite olika tidsmässigt innehåll. För att göra 

jämförelsen lättare är läroboken Levande historia 7-9 också medtagen. Levande historia 9 ägnar 

10,1 % av stoffinnehållet åt första världskriget och 8 % åt sidantalet, den har även 11 

illustrationer, varav fem är kartor. Lättast är den att jämföra med är SO-Direkt historia som ägnar 

första världskriget 9,3 % av stoffinnehållet, medan sidantalet är 9,6 %. Boken har hela 20 

illustrationer till kapitlet, varav sju är kartor. En karta är dessutom felaktig. Puls historia ägnar 

2,2 % av stoffinnehållet åt första världskriget och 2,5 % av sidantalet. Boken har 13 illustrationer 

i kapitlet, varav tre är kartor. Samlingsvolymen Levande historia 7-9 ägnar nästan 2,7 % av sitt 

innehåll åt det första världskriget, samt 2,1 % av sidorna.  

 

Lättare är det att jämföra gymnasieläroböckerna då de skildrar samma tidsperiod i 

mänsklighetens historia. Alla tiders historia ägnar 1,9 % av stoffinnehållet åt första världskriget 

samt 2,0 % av sidantalet. Den har sju illustrationer, varav tre är kartor. Epok historia ägnar 2,9 % 

av sitt stoffinnehåll åt det första världskriget, samt 2,5 % åt sidinnehållet. Den har elva 

illustrationer, varav endast två är kartor. Slutligen så ägnar Perspektiv på historien 2,1 % av 

stoffinnehållet åt det första världskriget, och 2,0 % åt sidinnehållet. Den innehåller tio 

illustrationer, varav tre är kartor. De böcker som har relativt mycket stoff om första världskriget 

är Levande historia 9 och Epok historia. Flest illustrationer har den nyutkomna boken SO Direkt 

historia. På följande sida visas en översiktstabell.  
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BOK Stoffandel i % Sidantal i % Illustrationer 

Levande historia 9          10,1          8,2           11 

Levande historia 7-9            2,7          2,1           11 

Puls Historia            2,2          2,6           13 

SO Direkt historia            9,3          9,6           20 

Alla tiders historia A            1,9          2,0             7 

Epok historia A            2,9          2,5           11 

Perspektiv på historien            2,1          2,0           10 

 

Tabell 2. Andel av bokstoff, sidantal samt antal illustrationer som berör första världskriget. 

 
 
 
5.2   Analys av läsbarheten. 
 
Språket i läroböckerna kännetecknas ofta av avhuggna förkortade meningar. Här ges som en 

illustration några exempel på meningar ur böckerna: 

 

1. ”Tyskland var redan tillräckligt starkt tyckte fransmännen”41  

 

2.  ”Det nya seklet började lovande”42  

 

3.  ”Ryssland fick krediter av Frankrike till sina stora järnvägsbyggen och lovade i gengäld att 

stödja Frankrike mot Tyskland.”43 

 

4. ”Det svaga Turkiet kunde inte stå emot”44 

 

Ganska många lärare anser att de korta avhuggna meningarna gör texten svårläst, detta enligt 

samtal i olika lärarrum. Det bekräftar alltså uppgifterna om de svårlästa avhuggna texterna i 

läroböckerna. Efter att ha bläddrat igenom böckerna tycks Epok historia A ha det mest flytande 

språket. Nu sätter vi istället fokus på den mätbara läsbarheten, den som mäts med ett 

                                                
41  Hildingson, Hildingson.  s. 458. 
42  Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman. s. 14. 
43  Almgren, Bergström, Löwgren. s. 209. 
44  Elm, Sten & Thulin, Birgitta.  s. 251. 
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läsbarhetsindex. Det är en rent vetenskaplig analys fri ifrån en massa tyckande. Bland 

grundskoleböckerna har Levande historia 9 ett läsbarhetsindex (LIX) på 42 och ett långaord (LO) 

index på 29. Puls historia har ett läsbarhetsindex på 38 och ett långaord index på 24. Den har få 

långa ord samt korta meningar. SO Direkt historia har ett läsbarhetsindex på 41 och ett långaord 

index på 29. Samtliga böcker håller sig inom gränserna för normalsvår text. 

 
Texterna är lite mera svårlästa på gymnasienivå. Lite förvånande är att de tre 

gymnasieläroböckerna fick samma läsbarhetsindex 47. Det varierar ganska mycket mellan 

böckerna när det gäller långa ord index. Alla tiders historia och Perspektiv på historien har långa 

ord index på 30 respektive 29. Alla tiders historia har många långa meningar och den längsta var 

på 38 ord. Epok historia har ett långaord index på 35 och något kortare meningar än de andra 

gymnasieböckerna. Många långa ord alltså, men bokens välflytande språk gör den ändå lättläst. 

Om läsaren tycker att en bok är svårläst, så är det är en subjektiv bedömning. Alla böckerna 

håller sig inom gränserna för normalsvår text. 

 

 

BOK LIX LO Max antal ord i en mening 

Levande historia 9        42      29           19 

Puls Historia        38      24           27 

SO Direkt historia        41      28           25 

Alla tiders historia A        47      30           38 

Epok historia A        47      35           26 

Perspektiv på historien A        47      29           29 

 

Tabell 3. Läsbarhetsindex, långa ord index och den längsta meningens antal ord. 

 
 
 
5. 3   Innehållsanalys baserad på stoffurval..  

 

Nu går vi vidare till att redovisa sakinnehållet i de olika läroböckerna. De olika kriterierna 

analyseras och kommenteras vid behov. Innehållsanalysen berör endast sakinnehållet i böckerna, 

analysen handlar om det som skrivs i läroböckerna baserat på mina kriterier. Redovisningen utgår 

från vad som berättas om varje kriterie i de olika böckerna. Genomgången börjar med en 
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redovisning av vad grundskoleböckerna skriver om varje tema. Till sist kommer en 

sammanfattande tabell som redovisar hur väl kriterierna uppfylls av varje enskild lärobok. 

 

 

5.3.1   Historiska händelser som påskyndade krigets utbrott. 

 

Det första kriteriet behandlar vad som står i läroböckerna om nationalismen i Europa före krigets 

utbrott. Vi kan läsa följande i Levande historia 9: I de områden som Osmanska riket tvingats ge 

upp hade en rad nya stater bildats. Många folkgrupper inom Ryssland och Österrike-Ungern 

började hoppas att de också skulle få egna stater, det hotade att spränga Österrike och Ryssland 

inifrån.45 Boken Puls historia tar inte upp nationalismen i stort i Europa. De skriver att serberna i 

Bosnien blir besvikna när Österrike-Ungern tar över det område som turkarna lämnade 1908. De 

hade velat ansluta sig till Serbien istället. De bosniska serberna hoppades att Ryssland skulle 

befria dem.46 SO-Direkt historia tar upp nationalismen på två ställen i kapitlet. Där står att 

nationalismen växte sig stark i Europa, att flaggor och nationalsånger blev vanliga. Vidare står 

det att serber, kroater, bosnier och slovener talar samma språk och nu väcktes i Serbien en dröm 

om att ena folken i en gemensam nation.47  

 

Läroboken Alla tiders historia har en helt annan infallsvinkel till nationalismen. Den tar inte 

direkt upp nationalismen som krigsorsak, utan hänvisar mera till Serbiens ambitioner som stat. 

Det står endast att serberna ville skapa en union mellan alla sydslaviska folk på balkanhalvön. 

Nationalismen som krigsorsak är så nedtonad att det är tveksamt om kriteriet är uppfyllt. I Epok 

historia skriver endast om nationalismen på Balkan. I boken kan vi läsa följande: På Balkan var 

situation i början av 1900-talet mycket komplicerad. De slaviska nationalisterna med Serbien i 

spetsen ville skapa ett stort slaviskt rike. De kom då i konflikt med Österrike-Ungern som inom 

sitt område hade slaviska folk.48 I Perspektiv på historien skrivs det lite mer utförligt om 

nationalismen. Där står att en viktig faktor till krigets utbrott var den starka och aggressiva 

nationalismen. Det lockade stormakternas att visa musklerna.49 Vidare kan vi läsa att i takt med 

det turkiska väldets försvagning hade det ena efter det andra av folken på Balkanhalvön gjort sig 
                                                
45  Hildingson, Hildingson. s. 459. 
46  Körner, Lagheim. s. 220. 
47 Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman.  s. 19. 
48  Elm, Thulin. s. 251. 
49  Nyström, Nyström s. 257. 
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fria och upprättat egna stater. Oftast styrdes de av starkt nationalistiska regimer.50  I mitt tycke är 

kriteriet om skrivningarna gällande nationalism uppfyllt av alla böcker utom Alla tiders historia. 

 
Kriterium nummer två är vad som skrivs i läroböckerna om attentatet mot kronprins Frans 

Ferdinand i Sarajevo 1914. Eftersom det kan betecknas som den tändande gnistan till första 

världskriget så är det intressant att se vad böckerna skriver om denna centrala händelse. I Levande 

historia 9 står att läsa följande: Plötsligt sprang en man fram mot den öppna bil som kronprinsen 

och hans hustru färdades i och avlossade ett skott. Mördaren hette Princip och morden hade 

planlagts av nationalister i Serbien.51 Puls Historia skriver följande om attentatet: Den 20 juni 

1914 besökte Österrike-Ungerns tronföljare Franz Ferdinand Sarajevo, Bosniens huvudstad. 

Kronprinsen och hans hustru gled genom staden i en öppen bil när plötsligt en bomb exploderade 

alldeles intill den och nästa gång bilen stannade, rusade en man fram och dödade kronprinsparet 

med ett par pistolskott.52 SO-direkt historia beskriver relativt ingående attentatet mot Frans 

Ferdinand: Först blev kronprinsen utsatt för ett bombattentat. Bomben missade och nu borde 

egentligen färden ha avbrutits, men den fortsatte. Av misstag åkte kortegen fel i den trånga staden 

och då såg den unge gymnasisten Princip sin chans.53 Att det var Gavrilo Princip som mördade 

kronprinsen var en slump.  

 

Alla tiders historia inleder kapitlet ”Första världskriget” med att skriva om attentatet mot 

kronprinsen: Bland de hurrande folkmassorna står den 19-årige serben Gavrilo Princip och på 

nära håll avlossade han två skott mot kronprinsparet, som för honom framstod som symbolen för 

utländskt förtryck.54 Epok historia skriver att Österrike-Ungerns tronföljarpar mördas den 28 juni 

1914 vid ett attentat i Bosniens huvudstad Sarajevo. Attentatsmannen var en pistolbeväpnad 

student Gavrilo Princip. Han tillhörde organisation ”Svarta handen” som hade anknytning till 

Serbien. Därmed startar en kedja av händelser som ledde till första världskriget.55 Det står inget i 

boken om det misslyckade bombattentatet tidigare under dagen. I Perspektiv på historien kan vi 

läsa följande: Utplacerade längs kortegevägen fanns sex beväpnade män från ”Svarta handen”. 

Deras uppgift var att döda de förnäma gästerna. Det första försöket med en bomb misslyckades. 

                                                
50  Ibid. s. 258. 
51  Hildingson, Hildingson.  s. 460. 
52  Körner, Lagheim. s. 220.  
53  Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman. s. 19. 
54  Almgren, Bergström, Löwgren  s. 208. 
55  Elm, Thulin.  s. 251. 
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Men en stund senare sköts tronföljarparet till döds av två välriktade pistolkulor. Skytten den 20-

årige Gavrilo Princip greps omedelbart av polis.56. Alla böcker uppfyller kraven för att uppfylla 

kriterie två, men de skildrar attentatet på olika sätt. 

 

 

5.3.2   Krigets förlopp.  

 

Den här rubriken var ett givet val eftersom den är vanlig som rubriksättning av detta kapitel. Nu 

är vi framme vid kriterium nummer tre som behandlar Tysklands anfall genom Belgien. Detta 

kan vi läsa i Levande historia 9: Den 4 augusti gick tyska trupper in i Belgien. Storbritannien 

hade dittills försökt hålla sig utanför, men det faktum att tyskarna angripit ett neutralt land blev 

för mycket. Britterna krävde att tyskarna skulle dra sig tillbaka från Belgien, vars neutralitet både 

Tyskland och Storbritannien hade garanterat.57 Om man däremot läser i Puls Historia och SO-

direkt historia så saknar man ett sammanhang mellan anfallet igenom Belgien och Storbrittaniens 

ingripande i kriget. Visserligen nämns de båda händelserna, men sambandet i texterna saknas 

helt. 

 
I Alla tiders historia går det inte att läsa ut något samband mellan det tyska anfallet genom 

Belgien och Storbrittaniens intåg i kriget. I boken står följande: Den 3 augusti, Tyskland 

förklarade krig mot Frankrike och ockuperade Belgien som hade varit neutralt sedan 1839. 4 

augusti, Storbritannien förklarar krig emot Tyskland.58 Läser man boken ordagrant så ockuperas 

Belgien på en dag. Kontrasten är stor då man läser Epok historia, för boken redovisar tydligt 

sambandet mellan anfallet genom Belgien och Storbrittaniens intåg i kriget. Där står att anfallet 

på Belgien resulterade i att Storbritannien förklarade Tyskland krig59. Dock är inte orsaken till 

krigsförklaringen redovisad, men man kan ana detta genom att anfallet genom det neutrala 

Belgien nämns i anslutning i texten. I Perspektiv på historien står det följande: Tyskland 

förklarade krig mot Ryssland och dess bundsförvant Frankrike. Storbritannien tvekade längst, 

men när tyskarna stormade in i det neutrala Belgien under anfallet i väster gick engelsmännen 

med i kriget på Frankrikes sida.60 Här kan vi som läsare ana sambandet. Att notera är att 

                                                
56  Perspektiv på historien  s. 258. 
57  Hildingson, Hildingson.  s. 461. 
58  Almgren, Bergström, Löwgren. s. 211. 
59  Elm, Thulin. s. 252. 
60  Nyström, Nyström s. 259. 
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engelsmännen går med i kriget! Den enda lärobok som visar ett tydligt sammanhang mellan 

händelserna är Levande historia 9. De övriga böckerna har med händelserna, men sambandet 

mellan dessa är mer eller mindre otydliga. 

 
Vi håller oss kvar på västfronten och studerar vad läroböckerna skriver om slaget vid floden 

Marne, kriterium nummer fyra. Levande historia 9 skriver att den tyska anfallsvågen genom 

Belgien mot Paris stoppades.61 Slaget vid Marne varken namnges eller skildras. Konstrasten är 

stor om vi jämför med boken Puls Historia. Där beskrivs ”undret” vid Marne på nio rader. Redan 

efter en månad hade de tyska trupperna nått fram till floden Marne. Med en miljon man samlade 

vid Marne lyckades fransmännen hejda tyskarna och rädda Paris.62  SO Direkt historia skriver 

även de om ”undret” vid Marne. Boken ägnar tolv detaljrika rader åt att skildra slaget vid Marne. 

Vi kan vidare läsa, att när den tyske överbefälhavaren fick reda på att ryska trupper hade gått över 

gränsen i öster så vågande han inte anfalla med full kraft. Nu fick engelsmän och fransmän 

andrum och möjlighet att gå till motattack.63  

 

Alla tiders historia skriver följande: Till en början såg det ut som om den tyska planen skulle 

lyckas, men i september 1914 stoppade fransmännen den tyska offensiven vid floden Marne.64 

Boken tar inte upp några orsaker till den misslyckade offensiven. Texten i boken känns lite 

komprimerad och nedskuren. Även Epok historia är kortfattad, de skriver följande: Trots en 

snabb mobilisering blev Tysklands anfall ett misslyckande. Tyskarna nådde nästan fram till 

Paris.65 I Epok historia ges även en förklaring till Tysklands misslyckade och det är att tyskarna 

tvingades dra tillbaka trupper ifrån Frankrike på grund av det överraskande ryska anfallet. 

Perspektiv på historien gör en ansats till att förklara varför Tyskland misslyckas med att erövra 

Paris, men sambandet går inte att läsa ut i texten. Det står följande: Under slaget vid Marne 1914 

lyckades fransmännen hejda de anfallande styrkorna. Sedan kör kriget på västfronten fast.66 

Sambandet är vagt men slaget nämns vid namn. En bok nämner inte slaget vid Marne och tre 

böcker har vaga samband. Endast SO-direkt historia har en fyllig redogörelse med tydliga 

samband. 
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Nu blickar vi österut till kriterium nummer fem som handlar om vad som skrivs om de båda stora 

fältslagen i Ostpreussen. I Levande historia 9 kan vi läsa följande: På östfronten, det krig som 

Tyskland utkämpade österut, trängde ryska arméer först in över tyska gränsen. Men anfallet 

stoppades och vändes i ett ryskt nederlag.67 De två stora slagen i Ostpreussen som helt förändrade 

krigets förlopp är inte nämnda vid namn. Ännu sparsammare med detaljer är Puls historia, där 

står endast att striderna på östfronten rasade fram och tillbaka. Desto mera detaljer har SO Direkt 

historia. De skriver utförligt om händelserna på östfronten. Här är ett par meningar: Genom att 

snabbt flytta sina soldater lyckades tyskarna inringa en rysk armé. Tack vare denna manöver vann 

Tyskland en total seger i slaget vid Tannenberg.68 SO Direkt historia är en bok för den som gillar 

militärhistoriska utläggningar. 

 
I Alla tiders historia står följande att läsa: Snabbare än beräknat gick Ryssland till attack mot 

Ostpreussen, men en rysk armé tillintetgjordes 1915 vid Tannenberg av tyskarna under ledning av 

Paul von Hindenburg.69 I Epok historia står endast att det ryska anfallet i öster kom tidigare än 

beräknat. Slaget är inte medtaget i texten. Perspektiv på historien skriver följande: Vid 

Tannenberg i Ostpreussen bröts den ryska offensiven, men samtidigt hade tyskarna förlorat en del 

av slagkraften i väster.70 Alla tre gymnasieläroböckerna är kortfattade med sina skildringar av 

östfrontens händelser. Endast tre böcker nämner slaget vid Tannenberg, där cirka 100 000 

soldater dödades. 

 
Kriterium nummer sex berör Italiens intåg i kriget 1915. Det står inte en rad om detta i Levande 

historia 9. Dock nämns Italien som en segrare som fick sina naturliga gränser, men det nämns 

längre fram i boken. Italiens intåg i kriget står inte nämnt direkt i Puls Historia, utan följande är 

det vi kan läsa i boken: Italien bytte sida och anslöt sig till Ententen, liksom en rad andra 

europeiska länder.71 Även SO-Direkt historia är lika spartansk med information. Där står endast 

att Italien bytte sida till Ententen år 1915.72 Tidigare i boken står det att landet ingick i den av 

Bismarck grundade Trippelalliansen. Italiens intåg i kriget på ententemakternas berättas det 

utförligt om i boken Alla tiders historia: Där står att Italien ställde sig vid krigsutbrottet neutralt 

trots medverkan i Trippelalliansen. År 1915 gick Italien istället med på Frankrikes och 
                                                
67  Hildingson, Hildingson. s. 462. 
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Storbrittaniens sida. Anledningen var att Italien blivit utlovat bland annat Sydtyrolen och halvön 

Istrien.73 Boken levererar en till synes korrekt historiebeskrivning, för att delta måste man få 

något i gengäld. I Epok historia står följande: År 1915 gick Italien över till ententens sida och 

anföll Österrike-Ungern för att erövra österrikiska områden med italiensk befolkning.74 Det står 

inget om några löften om landområden. Ganska så kortfattad är även Perspektiv på historien som 

skriver: Bara Italien svek sina utfästelser (mot Österrike och Tyskland) och stod till en början 

utanför. År 1915 gick landet med i kriget på ententens sida mot sina tidigare bundsförvanter.75 

För att sammanfatta, det är bara gymnasieböckerna som uppfyller kriteriet på ett acceptabelt sätt. 

 
Ubåtskriget och sänkningen av Lusitania som drev in USA i kriget är nästa kriterie, det har 

nummer sju i ordningen. I Levande historia står följande om ubåtskriget: Tyskarna försökte med 

sina ubåtar sänka alla skepp som de trodde var på väg till Storbritannien. Det totala ubåtskriget 

var en av orsakerna till att USA gick med i kriget, för många amerikanska båtar sänktes76. Om 

sänkningen av Lusitania står det inget, boken inriktar sig istället på krassa ekonomiska orsaker till 

USA:s ingripande, bland annat flera stora låneförbindelser till Ententen. Även Puls historia 

framför krassa ekonomiska skäl till att USA går med i kriget. Den amerikanska exporten skulle 

hotas av ubåtskriget. Sänkningen av passagerarfartyget Lusitania och många sänkningar av de 

amerikanska fartygen påverkade starkt den amerikanska opinionen. President Wilson får nu med 

sig kongressen på en krigsförklaring mot Tyskland.77 I SO-Direkt historia får sänkningen av 

Lusitania stor uppmärksamhet. En stor bild visas av det sjunkande skeppet som är mycket likt 

Titanic. Bildtexten lyder: Lusitania sjunker efter att ha träffats av en tyska torpeder. Eftersom det 

fanns amerikaner ombord fick händelsen den amerikanska allmänheten att ta ställning mot 

Tyskland i kriget. 1200 drunknade varav 378 amerikaner. Längre fram i texten står det att USA 

förklarar Tyskland krig 1917.78  

 

I Alla tiders historia hittar vi både sänkningen av Lusitania och ekonomiska orsaker som 

argument för USA att gå med i kriget. Där står att USA redan tidigare hade hjälpt de allierade 

med varuleveranser och stora lån. I maj 1915 sänkte en tysk ubåt det brittiska fartyget Lusitania 
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med över tusen människor ombord, däribland 139 amerikaner. USA: s president protesterade 

skarpt och Tyskland tvingades avblåsa ubåtskriget under två år. När Tyskland påbörjade och 

dessutom utvidgade ubåtskriget 1917 förklarade USA krig. Boken nämner även att USA lånat ut 

varor och pengar till de allierade och hade därför ett ekonomiskt intresse av att de allierade skulle 

vinna kriget.79 Ententens länder kallas felaktigt för de allierade, termen de allierade kom först 

tjugofem år senare.  

 
Epok historia med sin uttalade historiematerialiska historiesyn skriver följande: När också 

amerikanska fartyg sänktes blev detta en bidragande orsak till att USA 1917 gick med i kriget på 

Ententens sida. Till krigsförklaringen bidrog även ekonomiska faktorer. USA som upplevt en 

högkonjunktur sedan krigsutbrottet drabbades ekonomiskt när de tyska ubåtarna avskar handeln. 

Ett inträde i kriget garanterade fortsatt högkonjunktur.80 På följande sida kan vi läsa: Den 7/5 

1915 sänktes det brittiska passagerarfartyget Lusitania av en tysk ubåt. Enligt Tyskland så hade 

fartyget ammunition i lasten. 1198 passagerare dog, av dem var 124 amerikanska medborgare.81 

Perspektiv på historien är den enda boken som inte skriver om sänkningen av Lusitania. De 

skriver följande om USA: s intåg i kriget: En stor del av de engelska och franska krigsinsatserna 

finansierades med lån från banker och företag i USA, som därigenom fick ett ekonomiskt intresse 

i västmakternas seger. När också amerikanska fartyg drabbades av ubåtskriget svängde opinionen 

och USA slöt upp på Ententens sida.82 I alla böckerna tas de ekonomiska orsakerna upp till USA: 

s intåg i kriget, fem böcker har även med sänkningen av Lusitania. 

 
Det sista kriteriet i detta stycke, nummer åtta, behandlar det som böckerna skriver om slaget vid 

Somme och belägringen av staden Verdun. Levande historia skriver kort om att 1916 dödades 

ungefär 700 000 soldater vid slaget vid Verdun. Vid floden Somme stupade 1,2 miljoner unga 

män.83 De beskriver striderna vid Västfronten i mera allmänna ordalag. Puls historia skriver inget 

om striderna vid Somme eller belägringen av fästningsstaden Verdun, utan behandlar striderna 

mera allmänt. Belägringen av staden Verdun beskrivs av SO-Direkt historia på ett detaljerat sätt, 

de skriver: 1916 brakade helvetet löst vid Verdun, när 1220 tyska kanoner besköt staden. I sex 
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månader pågick striderna runt Verdun och området förvandlades till ett groteskt månlandskap. 

Både tyskar och fransmän förblödde.84 

 
Alla tiders historia skriver endast om skyttegravskrig och offensiver som bara resulterar i 

hundratusentals döda. Det står inget preciserat om Somme och Verdun. I Epok historia används 

slaget vid Somme som ett exempel på resultatlösa strider. De ägnar en hel fördjupningssida åt 

slaget. Det står att första världskriget var ett misslyckande både politiskt, ekonomiskt och 

ideologiskt. Offrandet av miljoner soldater i resultatlösa strider – gav en chock som sopade undan 

tilliten till det europeiska samhällssystemet. Striderna på västfronten framstod som de mest 

omänskliga.85 Perspektiv på historien skriver inget om Somme eller Verdun, utan beskriver 

striderna i allmänna ordalag, liksom Puls historia. En lärobok skriver om både Somme och 

Verdun. En lärobok skriver bara om Somme och en lärobok skriver bara om Verdun. 

 
 
 
5.3.3 Nya vapen och soldaternas villkor. 
 
Kriterium nummer nio handlar om vad böckerna skriver i ämnet nya vapen och militär taktik. I 

Levande historia 9 nämns gasanfall, flygplan och ubåtskriget men där står inget om stridsvagnar. 

Där står att den militära taktiken gick ofta ut på att rycka fram i täta led mot en motståndares 

befästning. Därifrån mejades de framryckande soldaterna ner av kulsprutor.86 Puls historia 

skriver om flygplan, senapsgas, stridsvagnar, taggtråd, torpeder och ubåtar. Även de har några 

rader om den militära taktiken. Artilleribeskjutningens syfte var att slå ut fiendens ställningar så 

att man kunde ta sig upp ur skyttegravarna, erövra en bit terräng och sedan gräva ner sig igen. 87 I 

SO-Direkt historia finns handgranaten, kulsprutan, flygplanet, sjukbomber, torpeder och ubåtar 

nämnda. Dock står där inget skrivet om gas eller stridsvagnar. Det står inget speciellt om den 

militära taktiken heller, utan endast lite om artilleribeskjutning, långa marscher och skyttegravar.  

 
I Alla tiders historia kan man läsa om kulsprutor, stridsgas, stridsvagnar och ubåtar, men inget 

om stridsflygplan. Det står också några rader om skyttegravskriget där ena sidan stundom 

försökte sig på en offensiv, med resultatet att fronten flyttades kanske bara ett par hundra meter 
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till priset av hundratusentals människooffer.88 Boken syftar indirekt på striderna vid floden 

Somme och vid staden Verdun. Epok historia beskriver kriget till stor del som ett materialkrig. 

De länder som hade den största produktionsförmågan inom industrin skulle vinna kriget. Boken 

nämner kulsprutor, handgranater, stridsgas samt ubåtar. Det står inget om några flygplan eller 

stridsvagnar. 

 

Om skyttegravskriget står det följande: Från nära håll öste man under kriget artillerigranater över 

försvaret. Anfallet följdes upp med eld från kulsprutor och gevär. I närstriderna användes 

handgranater, bajonetter och spadar.89 Perspektiv på historien skriver om flygplan, giftgas, 

kulsprutor, stridsvagnar samt ubåtar. Att kriget blev så stillastående berodde på den senaste 

vapentekniken, vilket gjorde det mycket lättare att försvara sig än att gå till anfall. För att slå ned 

det starka försvaret lät man artilleriet bombardera motståndarnas skyttegravar innan man ryckte 

fram.90 Alla böcker skriver om nya vapen och militär taktik, men det är bara Perspektiv på 

historien som nämner alla nya vapen.  

 
Krigets olika fasor och soldaternas lidande är kriterium nummer tio. Levande historia 9 skriver 

utförligt om detta. De skriver om gyttja, döda soldater och hästarnas uppfläkta magar. Endast 

hotet om arkebusering gjorde att soldaterna fortsatte att slåss. Boken skriver även om 

soldatupproret i Frankrike, ett öppet myteri som bröt ut och höll på att knäcka den franska 

fronten. De döda var så många att de styrande inte vågade avslöja sanningen.91 Puls historia 

skildrar även soldaternas villkor i inte alltför romantiska ordalag då de skriver om skadade 

överlevande från skyttegravarnas helvete. De skriver dessutom om ryssarnas stora förluster i 

människoliv, för de led nämligen stora förluster i människoliv och stridsviljan sjönk92 SO Direkt 

historia skriver förutom om det mardrömslika ställningskriget även om långa marscher utan vila. 

Det står att de snabba framryckningarna slet hårt på soldaterna då de tvingades att marschera mil 

efter mil på dammiga landsvägar i den brinnande sommarhettan. Dessutom var det svårt att få 

fram mat och ammunition till de 600 000 soldaterna.93 Den visar även en bild med utmattade 

tyska soldater sittande på en hög med brädor.  
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Alla tiders historia skriver om skyttegravskriget och där skrivs om 100 000 tals människooffer i 

skyttegravskriget. Några mer ingående skildringar av soldaternas lidanden finns det inte i boken.  

Epok historia skildrar soldaternas villkor i texten om slaget vid Somme. Där står att hela engelska 

regementen försvann upp i rök under anfallen mot de tyska kulsprutenästena. Förutom denna 

redogörelse kan man läsa att miljontals dog och ännu fler blev både psykiskt och fysiskt skadade 

för livet.94  Perspektiv på historien skriver om fasorna i skyttegravarna och att miljontals 

människor offrades i offensiver utan några genombrott i fronterna. För soldaterna vid fronten var 

kriget en fruktansvärd upplevelse. De levde i skräck för granatexplosioner i lömska gasattacker 

och när det regnade förvandlades skyttegravarna till leriga diken. Råttor och löss frodades.95 Alla 

böcker skriver detaljerat om soldaternas villkor förutom Alla tiders historia. 

 
 
 
5.3.4 Hemmafronten. 
 

Kriterium nummer elva handlar om hur läroböckerna beskriver hemmafronterna och 

krigsekonomin. I boken A history of world societies står relativt mycket om detta ämne. Men i 

läroboken Levande historia 9 står det inget alls om detta. Inte heller Puls Historia eller SO-Direkt 

går in på detta ämne. Det enda som nämns är krigspropagandan med hurrande människomassor i 

början av kriget. Alla tiders historia berör inte alls hemmaekonomin. Epok historia skriver bara 

om industrins vapenproduktion. Perspektiv på historien skriver som enda lärobok om kvinnornas 

situation. När männen befann sig ute vid fronten fick kvinnorna ta över deras jobb i fabrikerna. I 

boken visas en bild på kvinnliga arbetare i en granatfabrik.96  

 

Vidare till kriterium nummer tolv som berör vad som står i läroböckerna om hungersnöd och 

uppror i Tyskland och Österrike. I Levande historia 9 står det endast att Tysklands krafter var 

uttömda. Puls Historia skriver att Tyskarna var krigströtta och i november 1918 utbröt en 

revolution i Berlin. Folk gick ut på gatorna och krävde regeringens avgång. Soldater och matroser 

gjorde myteri. Kejsaren flyr till Holland.97 SO Direkt historia skriver om den slutkörda tyska 

armén som var på gränsen till myteri. Till slut tvingas Kaiser Wilhelm att avgå.98 Alla tiders 

historia berör endast den svåra bristen på livsmedel i Tyskland på grund av avspärrningarna till 
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sjöss. Epok historia skriver om svält och om umbäranden för civilbefolkningen i Tyskland och 

Österrike. Hemmafronterna började vackla 1917. Den politiska oron växte. Inspirerade av 

revolutionen i Ryssland agerade olika socialistiska grupper.99 Till sist skriver Perspektiv på 

historien om nöden och svälten bland civilbefolkningen i Tyskland på grund av den brittiska 

handelsblockaden. Även stridsviljan bland soldaterna var uttömd. Strejker, upplopp och 

demonstrationer visade också att folket hade tröttnat på svält och uppoffringar.100 Endast tre 

böcker uppfyller kriterierna tillfullo.  

 
 
 
5.3.5   Freden.  
 
Kriterium nummer tretton behandlar separatfreden mellan Ryssland och Tyskland 1918.  I 

Levande historia 9 står det följande: År 1917 bröt revolutionen ut i Ryssland då tyska trupper 

bröt långt in i Ukraina. De nya ryska ledarna ville ha ett snabbt slut på kriget och slöt 1918 fred 

med Tyskland. Enligt fredsvillkoren fick Tyskland kontroll över ett stort område i öster. Avtalet 

avslöjade en tysk dröm om att kraftigt utöka rikets gränser österut.101 Puls historia skriver att de 

kommunistiska ledarna slöt separat fred med centralmakterna 1918. Resultatet blev att Finland, 

Estland, Lettland, Litauen och Polen blev självständiga stater.102 I SO Direkt historia står det att 

freden i mars 1918 var helt på Tysklands villkor därför att ryssarna ville ha fred till varje pris. 

Ryssarna tvingades lämna ifrån sig stora landområden, bland annat Finland.103   

 

I Alla tiders historia står det att under kriget pressades ryssarna ytterligare tillbaka och efter 

revolutionen i Ryssland 1917 slöt de nya kommunistiska ledarna separatfred med Tyskland.104  

I Epok historia kan man läsa att revolutionen utbröt 1917 och de nya ledarna tvingades sluta fred 

med Tyskland.105 I Perspektiv på historien står att revolutionen utbröt i Ryssland. 

Kommunisterna grep makten och inledde omedelbara förhandlingar med Tyskland, vilket i mars 
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1918 resulterade i ett fredsavtal. Därmed kunde tyskarna föra över stora trupper till 

västfronten.106 Alla böcker har med separatfreden i Brest-Litovsk. 

 
Kriterie nummer fjorton behandlar vad som berättas om de tre slutliga fredsfördragen. Levande 

historia 9 tar endast upp det slutliga fredsfördraget i Versailles med Tyskland. De nämner inte 

fredsfördragen med Turkiet och Österrike-Ungern. Puls historia och SO Direkt historia skriver 

även de endast om Versaillesfreden. Att nya stater bildas i Europa tas upp, men det skrivs inget 

om dessa fredsfördrag. Alla tiders historia skriver att fredsavtal undertecknas i olika slott runt 

Paris, endast Versaillesfreden nämns med namn. Dessa freder förändrade både Europas och 

Mellanösterns karta.107 Epok historia är nästan lika utförliga, de skriver om freden i Versailles 

som följdes av fred med Österrike, Bulgarien och Turkiet. Perspektiv på historien ägnar en hel 

sida om freden i Versailles. Endast två av böckerna uppfyller kriteriet att berätta om frederna i 

Versailles, Fontainebleu och Nielly. 

 
Kriterie femton som är det sista, handlar om fredens följder. Levande historia 9 skriver om en ny 

Europakarta och att de största förändringarna skedde i östra Europa. Puls historia skriver även de 

om nya stater i Europa samt att kvinnornas ställning i samhället blir starkare genom sin insats i 

kriget.108 SO-direkt historia räknar upp ett antal stater i Europa som blir självständiga. Alla tiders 

historia skriver om förändringar på Europas och Mellanösterns karta samt att Tyskland förlorar 

sina kolonier.109 Epok historia skriver detaljerat om en ny världsordning och nya stater. De 

skriver även om Sovjetunionen och stormakten Japan. Den enighet och känsla av att dela en 

gemensam kultur som präglat de större länderna och kanske hela kontinenten var nu borta.110 

Perspektiv på historien lägger fokus på de inbyggda etniska konflikterna i de nya nationerna. De 

nämner även förändringarna i Europa, Mellanöstern och de Tyska kolonierna.111 På följande sida 

presenteras en sammanfattande tabell över innehållsanalysen. 
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5.3.6 Sammanfattning. 

 
  Grundskoleböcker        Gymnasieböcker 
 
Kriterie Levande Puls SO 

Direkt 
Alla 
tiders 

Epok Perspektiv Summa 

Händelser som 
ledde fram till kriget 

       

Nationalismen x x x  x x   5 
Attentatet i Sarajevo x x x x x x   6 

Krigets förlopp        

Tysklands anfall g. 
Belgien. 

x    x x   3 

Slaget vid Marne  x x x  x   4 

Slagen i Östpreussen   x x  x   3 

Italiens intåg i kriget    x x x   3 

Ubåtskriget - 
Lusitania 

x x x x x    5 

Somme och Verdun x  x x x    4 

Nya vapen och 
soldaternas villkor 

       

Vapen, militär taktik x x   x x   4 

Fasor och lidande x x x  x x   5 

Hemmafronten        

Hemmafronterna      x   1 

Hungersnöd / 
revolter 

 x   x x   3 

Freden        

Separatfreden  x x x x x x   6 

Fredsfördragen    x x    2 

Fredens följder    x x x   3 

Summa kriterier: 8 8 8 9 12 12  

 
Tabell 4.  Sammanfattning av böckernas grad av kriterieuppfyllnad. 
 
 
Flest kriterier uppfyller enligt min undersökning gymnasieböckerna Epok historia och Perspektiv 

på historien. Skotten i Sarajevo finns med i alla böcker, liksom separatfreden i Brest-Litovsk. 

Endast en bok, Perspektiv på historien uppfyller kriterierna för att på ett bra sätt beskriva 

förhållandena på hemmafronten. Analysen ger en grund för den fortsatta diskussionen i 

uppsatsen. Fortsättningen på studien kommer i huvudsak vara en jämförelse mellan läroböckerna. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER.   

 

Diskussion om de resultat som kommit fram i studien är den avslutande och avrundande delen i 

min studie. Den är viktig, eftersom man i diskussionen drar slutsatser av den analys man har gjort 

samt vilken nytta man kan ha av det som har framkommit. Först kommer grundskoleböckerna att 

behandlas, sedan följer läroböckerna för gymnasiet. Därefter följer en jämförelse mellan de olika 

kategorierna av läroböcker. Till sist jämför jag mitt resultat med vad aktuell forskning har att säga 

om läroböcker. 

 

6.1    En jämförelse mellan grundskoleböckerna. 

 

Det första temat är historiska händelser som påskyndade krigets utbrott, dessa kan redovisas på 

olika sätt. Dels kan läroboken inkludera alla nationers intressekonflikter, dels kan läroboken 

koncentrera sig på konflikten på balkanhalvön. Boken Levande historia 9 lägger tonvikten på 

konflikten på Balkan och i synnerhet på den som var i Bosnien. Nationalismen nämns inte direkt, 

utan förklaras indirekt och lite förenklat.  Puls historia nämner inte nationalismen 

överhuvudtaget. Och det står inget i SO-direkt historia om det är staten eller folket som drömmer 

om en storserbisk nation. Likaså står det inget om nationalismen i Bosnien eller Ryssland. 

Nationalismen tas upp ganska kortfattat, utan förklaringarna till kriget koncentreras till den tyska 

kejsarens ambitioner och nycker. Endast Levande historia 9 nämner nationalismen i Ryssland, 

medan de övriga böckerna fokuserar mera på stormakternas agerande som orsak till kriget. Det 

står inte så mycket om nationalismen i böckerna. En orsak kan vara att det är ett känsligt kapitel, 

eftersom många från Bosnien nu går i svenska skolor.  

 

Den andra historiska händelsen är attentatet i Sarajevo. Levande historia 9 fokuserar på en 

enskild attentatsman Princip, påhejad av nationalister i Serbien. Puls historia skriver både om en 

bomb och en man som rusade fram och dödade kronprinsparet med ett par pistolskott. Studenten 

Princip tillhörde svarta handen, ett hemligt serbiskt sällskap. SO-direkt historia beskriver relativt 

ingående attentatet mot Frans Ferdinand. De skriver om bomben och attentatet. Att det var 

Princip som mördade kronprinsen var en orsak av slumpen, han kunde lika gärna ha blivit dödad 

av bomben, eller ha undkommit. Boken skriver om serbiska terrorister, inte nationalister. 
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Skillnaden är att Puls och SO-direkt fokuserar på gruppen svarta handens agerande, medan 

Levande historia 9 skriver om Princip som enskild attentatsman. 

 
Det andra temat är krigets förlopp. Levande historia 9 har en i mitt tycke uttömmande och saklig 

beskrivning av Tysklands anfall genom Belgien. Storbritannien ville inte delta i kriget, men 

kände sig nu tvingade att gå med. När man däremot läser Puls Historia och SO Direkt historia 

saknar man sammanhanget mellan anfallet genom Belgien och Storbrittaniens ingripande i kriget. 

Visserligen nämns de båda händelserna, men risken är att eleverna inte uppfattar sammanhanget 

mellan det tyska anfallet, Storbrittaniens intåg i kriget och brottet av neutralitetsavtalet. Nu går 

jag vidare till studien om hur böckerna beskriver slaget vid floden Marne. Levande historia 9 

skriver bara att den tyska anfallsvågen mot Paris stoppades. Slaget vid Marne namnges inte och 

skildras inte alls. Konstrasten är stor om vi jämför med boken Puls Historia. Där beskrivs undret 

vid Marne på nio textrader. SO Direkt historia ägnar tolv rader åt att detaljerat skildra slaget vid 

Marne. Vi får även en förklaring till varför utgången blev som den blev.  

 

Det är en stor i skillnad i hur läroböckerna skildrar de stora fältslagen i Ostpreussen. Levande 

historia 9 skriver om anfallen och hur de stoppas, Tannenberg nämns inte. Ännu sparsammare 

med detaljer är Puls historia, där skrivs endast att striderna på östfronten ”bara” rasade fram och 

tillbaka. Desto flera detaljer har SO Direkt historia som nämner Tannenberg vid namn och 

skriver målande och utförligt om fältslaget. Italiens intåg i kriget 1915 är knappast nämnt i 

böckerna. Det står inte en rad om detta i Levande historia 9. Och det enda man får veta i de 

övriga böckerna är att Italien byter sida. Att de går med i kriget nämns indirekt i texten, men det 

går att gissa sig till detta. Alla böcker har skildrat ubåtskriget, men alla har dock inte med några 

detaljer om Lusitanias sänkning. Puls historia nämner sänkningen medan SO Direkt historia 

skriver mera detaljerat om händelsen.  

 

Alla läroböcker utom SO Direkt framför ekonomiska skäl till att USA går med i kriget. Så här 

finns en skillnad i stoffurvalet. Nu jämför jag vad böckerna skriver om slaget vid Somme och 

belägringen av staden Verdun. Levande historia 9 och SO-direkt historia skriver om belägringen 

av Verdun. SO Direkt skriver här detaljerat om belägringens alla fasor. Puls Historia skriver bara 

allmänt om striderna utan att namnge några orter. Sammanfattningsvis fokuserar SO Direkt 

historia mera på enskilda krigshändelserna än de övriga läroböckerna. Min uppfattning är att alla 

böckerna har knapphändiga uppgifter om Italiens intåg i kriget. 
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Nästa tema omfattar det som berättas om nya vapen mm. I böckerna står det ganska utförligt om 

nya vapen, stridsflygplan, stridsgas, stridsvagnar och ubåtar. Puls historia har den utförligaste 

listan. Både Levande historia 9 och SO Direkt historia nämner inte stridsvagnen. Alla böckerna 

skriver om artilleribeskjutning, skyttegravar och ny militär taktik. Mest utförligt skriver Levande 

historia 9 om den militära taktiken. Mest knapphändigt skriver SO Direkt historia. Nu går vi 

vidare med den andra delen av temat, krigets fasor och soldaternas lidande. Boken Levande 

historia 9 skriver utförligt om detta och de skriver som enda bok även om soldatupproret i 

Frankrike. Puls historia skildrar även de soldaternas hårda villkor när de skriver om skadade 

överlevande från skyttegravarnas helvete. De skriver dessutom om ryssarnas stora förluster i 

människoliv. SO Direkt historia skriver förutom om det mardrömslika ställningskriget även om 

långa marscher utan vila. Alla böckerna skriver relativt mycket om krigets fasor och soldaternas 

lidande. Det ligger antagligen i tiden att vara realistisk i sina skildringar av kriget. 

 
Nästa tema berör hemmafronten. Grundskoleböckerna tar inte upp hemmafronterna och 

krigsekonomin. Berättelserna om hungersnöden och upproren skiljer sig mycket emellan 

böckerna. I Levande historia 9 står det endast att Tysklands krafter var uttömda. Puls Historia 

skriver att tyskarna var krigströtta samt att det i november 1918 utbröt en revolution i Berlin. SO 

Direkt historia skriver om den slutkörda tyska armén som var på gränsen till myteri. Men det står 

inget om myteriet i flottan. Alla böckerna är relativt kortfattade och skriver olika. Jag avslutar 

inte helt överraskande med freden. Separatfreden mellan Ryssland och Tyskland beskrivs väldigt 

olika i böckerna. Levande historia 9 fokuserar på att avtalet avslöjar en tysk dröm om expansion 

österut. Puls historia skriver att de kommunistiska ledarna slöt separat fred med centralmakterna 

1918. I SO Direkt historia står det att freden i mars 1918 var helt på Tysklands villkor eftersom 

ryssarna ville ha fred till varje pris. Puls historia och SO Direkt historia skriver om nya länder, 

medan Levande historia 9 skriver om ett tyskt intresseområde i öster. Det tre läroböckerna 

nämner bara fredsfördraget i Versailles. De nämner inte fördragen med Turkiet och Österrike.  

 

Böckerna skriver däremot olika om fredens följder. Levande historia 9 skriver om en ny 

Europakarta och att de största förändringarna skedde i östra Europa. Puls historia skriver även de 

om nya stater i Europa samt att kvinnornas ställning i samhället blir starkare genom sin insats i 

kriget. SO-direkt historia räknar upp ett antal stater i Europa som blir självständiga. Boken 

nämner förutom dessa länder att även Irland och Island blir självständiga stater. Islands 

självständighet har inget med första världskriget att göra. De andra böckerna har inte med Irland 

och Islands självständighet. Sammanfattningsvis konstaterar jag att böckerna är ganska lika i sina 
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skildringar. Gemensamt är att de har lite text och mycket bilder. En bok går mera på djupet och 

ger mer detaljerade förklaringar till krigets förlopp än de andra och det är SO Direkt historia. 

 

 
 
6.2    En jämförelse mellan gymnasieböckerna. 

 

Här diskuterar jag de historiska händelserna före kriget. Först läroboken Alla tiders historia som 

har en helt annan infallsvinkel till nationalismen än de andra böckerna. Den tar inte upp 

nationalismen som en direkt krigsorsak, utan hänvisar mera till Serbiens ambitioner som stat. I de 

andra läroböckerna Epok historia och Perspektiv på historien står det betydligt mera om 

nationalismen. De påstår att den starka och aggressiva nationalismen var en bidragande faktor till 

krigets utbrott. Det lockade stormakternas ledare att visa musklerna när de kände det folkliga 

stödet, för nationens ära var viktig. Om attentatet i Sarajevo skriver böckerna ganska olika.  

 

Alla tiders historia beskriver Princip som person och att det var hans beslut att mörda 

kronprinsen. Det var det här politiska mordet som ledde fram till ett världskrig, står det i texten. 

Epok historia skriver att Gavrilo Princip tillhörde organisation Svarta handen som hade 

anknytning till Serbien. I Perspektiv på historien läggs istället berättelsens tyngd på 

terroristorganisationen Svarta handen som ville knyta Bosnien till Serbien. Boken skildrar 

attentatet som en medveten kollektiv handling, att det var Princip som blev mördare var en 

slump. Så här olika kan alltså tre böcker beskriva en historisk händelse. Det innebär att eleverna 

får olika versioner av historien beroende på vilken bok de läser i skolan. 

 
Nu går jag vidare till krigets förlopp. I Alla tiders historia går det inte att läsa ut något samband 

mellan det tyska anfallet genom Belgien och Storbrittaniens intåg i kriget. I boken nämns inget 

om varför Storbritannien var tvunget att förklara krig. När man läser i Epok historia får man veta 

mera, men det är även här otydligt, orsak och verkan går dock att tolka ur texten. Kan det vara så 

att aktuell historisk forskning är osäker på om sambanden är korrekta? Den enda lärobok som 

visar ett tydligt sammanhang mellan händelserna är Perspektiv på historien, de övriga böckerna 

har med händelserna, men sambandet mellan dessa är mer eller mindre otydliga. 

 

Alla tiders historia skriver följande om Marne, till en början såg det ut som om den tyska planen 

skulle lyckas, men i september 1914 stoppade fransmännen den tyska offensiven vid floden 

Marne. Texten i boken känns komprimerad och nedskuren, det är den också. Även Epok historia 
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är kortfattad, men de ger läsaren en förklaring till det tyska misslyckandet med att erövra Paris. 

Perspektiv på historien gör en ansats till att förklara varför Tyskland misslyckas med att erövra 

Paris, men sambandet går inte att läsa ut direkt i texten. Sambandet är vagt, men slaget nämns vid 

namn. Nu går jag till händelserna på Östfronten samma år. I Alla tiders historia står det om slaget 

vid Tannenberg, dock är årtalet 1915 fel. Tyskarna är under ledning av Paul von Hindenburg, de 

ryska generalerna, Rennenkampf och Samsonov, men det nämns inte. I Epok historia står det 

endast att det ryska anfallet i öster kom tidigare än beräknat. Slaget är inte med i texten. 

Perspektiv på historien skriver däremot kort om Tannenberg. Alla tre läroböckerna är kortfattade 

med sina skildringar av östfrontens händelser.  

 

Italiens intåg i kriget på Ententens sida berättas det utförligt om i boken Alla tiders historia. 

Boken levererar en i mitt tycke korrekt historiebeskrivning. I läroboken Epok historia skrivs inget 

om några löften om landområden för deltagandet i kriget. Ganska kortfattad är även Perspektiv 

på historien som bara skriver att Italien går med i kriget. En sammanfattning visar att det bara är 

Alla tiders historia som har med alla detaljer. Det gör att eleven förstår sambandet. Både Alla 

tiders historia och Epok historia skriver om sänkningen av Lusitania. Den tredje boken 

Perspektiv på historien utelämnar händelsen. Genomgående fokuserar böckerna mera på 

ekonomiska faktorer än på mänskliga eller nationella orsaker som orsaksförklaring till varför 

USA gick in i kriget. Lägg även märke till att uppgifterna om antal döda amerikaner varierar i 

böckerna. Perspektiv på historien skriver bara generellt om sänkningar av handelsfartyg och 

ubåtskriget. Epok historia har i mitt tycke en USA-kritisk underton. Alla tiders historia skriver 

om skyttegravskrig och offensiver som bara resulterar i hundratusentals döda. Det står inget 

preciserat om Somme och Verdun. I Epok historia används slaget vid Somme som ett exempel på 

resultatlösa strider. De ägnar en hel fördjupningssida åt slaget. Perspektiv på historien skriver 

inget om Somme eller Verdun, utan beskriver striderna i allmänna ordalag. Det är bara Epok 

historia som skriver om Somme.  

 

Nästa tema tar upp det som berättas om nya vapen och soldaternas villkor. Alla tre läroböckerna 

skriver om nya vapen och militär taktik, dock är urvalet lite olika. Ingen bok skriver om 

zeppelinarna och Epok historia missar stridsvagnen. Alla tiders historia skriver om 

skyttegravskriget och om 100 000 tals människooffer i skyttegravskriget, men några mer 

ingående skildringar av soldaternas finns det inte i boken. I Epok historia skildras soldaternas 

villkor i texten om slaget vid Somme. Perspektiv på historien skriver om fasorna i skyttegravarna 
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och att miljontals människor offrades i offensiver utan några genombrott i fronterna. Alla 

böckerna utom Alla tiders historia skriver detaljerat om soldaternas villkor.  

 

Nu vidare till beskrivningarna av förhållandena på hemmafronterna. Genomgående är det 

knapphändiga beskrivningar. I Alla tiders historia berörs inte alls hemmaekonomin. Epok 

historia skriver om industrins vapenproduktion. Perspektiv på historien skriver som enda bok om 

kvinnorna situation. Det är knapphändiga beskrivningar överlag. Alla tiders historia berör endast 

den svåra bristen på livsmedel i Tyskland på grund av avspärrningarna till sjöss. Epok historia 

skriver om svält och umbäranden för civilbefolkningen i Tyskland och Österrike. Till sist skriver 

Perspektiv på historien om nöden och svälten bland civilbefolkningen i Tyskland på grund av 

den brittiska handelsblockaden. Alla böckerna har med bristen på livsmedel. Nu vidare till det 

som skrivs om separatfreden. Samtliga läroböcker har med separatfreden i Brest-Litovsk, men 

skildrar historien runt freden olika. Alla tiders historia har mera fokus på tysk expansion än de 

andra läroböckerna.  

 

Nu till de slutliga frederna, här skriver Alla tiders historia om alla frederna. Epok historia är 

nästan lika utförliga när de skriver om freden i Versailles som följdes av fred med Österrike, 

Bulgarien och Turkiet. Perspektiv på historien ägnar sig endast åt freden i Versailles. Alla tiders 

historia beskriver förändringarna på Europas och Mellanösterns karta samt nämner att Tyskland 

förlorar sina kolonier. Epok historia skriver detaljerat om en ny världsordning och nya stater. Där 

står även om Sovjetunionen och stormakten Japan. Perspektiv på historien lägger fokus på de 

inbyggda etniska konflikterna i de nya nationerna. Gymnasieböckerna ägnar betydligt mera 

energi på att förklara fredens följder än vad grundskoleböckerna gör. En lärobok har i mitt tycke 

ett mera vuxet analyserande språk än de andra böckerna och det är Epok historia A. Även Alla 

tiders historia och Perspektiv på historien skiljer sig mycket ifrån varandra, så det märks att de 

olika författarna gör sitt stoffurval på olika sätt. Det bästa exemplet är hur olika de skildrar 

attentatet i Sarajevo och oroligheterna i Tyskland före krigsslutet. 

 

 

6.3     Vad som förenar och skiljer grundskoleböckerna och gymnasieböckerna. 
  

Tendensen är att läroböckerna förskjuter perspektivet från själva krigshändelserna till att fokusera 

på att förklara krigets följder och orsaker. Första världskriget är ingen isolerad företeelse, utan ett 

resultat av den historiska utvecklingen före krigsutbrottet. Krigets resultat fick även en enorm 
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påverkan på Europas fortsatta historia. Det markeras i böckerna, speciellt i gymnasieböckerna. 

Språket i läroböckerna skiljer sig inte så mycket från varandra. Det märks att författarna gör sitt 

yttersta för att spara textutrymme, så därför upplevs språket lite rumphugget. De krigförande 

länderna benäms i huvudsak med namn och det är länderna som i första hand agerar. Ibland är det 

befolkningen som för krig, speciellt när det gäller tyskarna. Skrivningarna i läroböckerna är 

påfallande neutrala, den enda ”skurken” är Kaiser Wilhelm. Så här skriver SO Direkt historia: 

Vilhelm var en överlägsen, lättsårad och humorfri person, han var dessutom oberäknelig som 

ledare.112  

 

Kursplanerna i historia ger inga särskilda direktiv till hur första världskriget ska beskrivas, så 

läraren har fria händer att styra undervisningen. Första världskriget har enligt min åsikt fått ett 

rimligt antal sidor i de olika böckerna. Men i flera böcker saknas framförallt en förklaring till 

varför Italien gick med i kriget. Endast Alla tiders historia har med en korrekt och uttömmande 

beskrivning av Italiens intåg i kriget. Frederna och hemmafronterna behandlas sparsamt, medan 

soldaternas lidande och villkor har fått stor uppmärksamhet. De stationära striderna på 

Västfronten får betydligt mer uppmärksamhet än de rörliga striderna på Östfronten. Här har vi ett 

genomgående västorienterat perspektiv i läroböckerna. Alla böckerna har med den centrala 

händelsen attentatet i Sarajevo, men skildrar det väldigt olika. Alla böckerna skriver även om 

separatfreden mellan Ryssland och Tyskland, men ingen bok nämner Ukrainas korta första period 

av självständighet. De två läroböcker som uppfyller flest kriterier är två av gymnasieskolans 

böcker, Epok historia A och Perspektiv på historien A. De innehåller också störst mängd text av 

alla läroböcker.  

 

Frågan är om eleverna hinner med att läsa allt stoff, utan det blir troligen så att läraren gör ett 

urval av stoffet. Sedan finns det inget som förbjuder eleverna att läsa all text om intresse och tid 

finns. Det är vanligt att eleverna frågar vad som kommer på provet och så läser de endast dessa 

aktuella sidor. Alternativt så har de en inlämningsuppgift och då använder de sin lärobok som en 

uppslagsbok. Jämför man läsbarheten så är läroböckerna på gymnasienivå något mer svårlästa, 

men skillnaden är inte så märkbar som det antogs före min analys. Skillnaden är faktiskt liten. 

Det relativa stoffinnehållets storlek varierar heller inte så mycket. Grundskoleböckerna har 

betydligt fler illustrationer än gymnasieskoleböckerna. Bilder och kartor är två av många 

                                                
112  Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson, Tillman. s. 18.  



     46 

pedagogiska medel i läroböcker. I mitt tycke är det nästan för mycket bilder, de ”skymmer” 

texten ibland, men eleverna kanske gillar böcker med mycket bilder.  

 

Gymnasieskoleböckerna tar upp nationalismen som en krigsorsak,? i kontrast till 

grundskoleböckerna, som skriver mera om de enskilda staternas maktambitioner. Angående 

attentatet i Sarajevo så finns det inget generellt som skiljer eller förenar, utan böckerna skriver 

lite olika oavsett skoltillhörighet. Likadant är det med texterna om slaget vid Marne. Däremot 

skriver grundskoleböckerna mera utförligt om händelserna vid Östfronten. Förutom att skriva om 

ubåtskriget skriver gymnasieskoleböckerna betydligt utförligare om de ekonomiska drivkrafterna 

i kriget. De ekonomiska drivkrafterna verkar vara de viktigaste för USA: s intåg i kriget. 

Grundskoleböckerna ger mer utrymme åt att skildra soldaternas lidande och de nya vapnen, 

författarna vill avglorifiera kriget och det lyckas de väl med. Alla böcker skriver knapphändigt 

om situationen på hemmafronterna.  

 

Gymnasieläroböckerna är betydligt bättre på att beskriva de olika fredsavtalen och dess 

konsekvenser för de berörda länderna, det kan bero på att författarna antar att gymnasieeleverna 

har större förförståelse för olika historiska samband. Sammanfattningsvis finns det inte något 

kategoriserande mönster i studien, utan skillnaderna är större mellan de enskilda böckerna. De 

enskilda författarna har till stor del tillåtit sig att styra stoffurvalet och beskrivningarna av kriget. 

Kursplanerna för historia ställer krav på kritiskt tänkande och läroböckerna lämnar utrymme för 

sådant. Det finns många diskussionsfrågor. Speciellt Epok historia uppmanar eleverna till kritiskt 

tänkande med sina frågeformuleringar. En fråga lyder ”Är krig en nödvändig handling?”  

 
 
 
6.4    Avslutning. 
 
I Studien har det inte funnits någon bok eller uppsats som helt liknar mitt eget utförda arbete. Hur 

som helst, nu går vi på nytt igenom den studerade litteraturen. Herbert Tingsten skriver i Gud och 

fosterlandet att historieböckerna förr i tiden var nationalistiskt skrivna och hade inslag av 

fosterländsk propaganda. De böcker jag har studerat verkar vara fria från nationalistiska inslag 

och är i huvudsak neutrala i sina beskrivningar. Så lite har hänt med historiebeskrivningen under 

1900-talet. Göran Andolf skriver i Historien på Gymnasiet bland annat om granskningen av 

läroböcker och läroboksförfattarnas följsamhet emot läroplanerna. Läroböckerna i min studie är 

väl anpassade till gällande kurs- och läroplaner. Skolämnet historia ska enligt kursplanen omfatta 
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inslag av såväl politisk som ekonomisk och social historia samt kulturhistoria. Granskningen av 

läroböcker finns inte kvar längre, den avskaffades år 1991. Böckerna bör vara anpassade till 

kursplanernas intentioner. Vidare så ses en förskjutning i min studie från stadshistoriska 

perspektivet till att beskriva människans villkor, en tendens i läroböckerna som Andolf såg redan 

under början av 1900-talet. Sten-Åke Johansson skriver om hur historieböckerna skildrar det 

norra Östersjöområdet under början och mitten av 1900-talet. Eller rättare sagt, hur sparsamt de 

skildrar förhållandena där. De undersökta läroböckerna i studien saknar överlag sociala 

beskrivningar av de militärt färgade förhållandena i Preussen/Tyskland. Ett undantag är boken 

Perspektiv på historien. I den läser man om en militaristisk stat där militären hade hög status, 

samt att de preussiska idealen genomsyrade den nya staten Tyskland. De demokratiska krafterna 

fick ingen grogrund 113. De läroböcker som här har studerats innehåller socialhistoriska inslag, 

bland annat skrivs det om kvinnornas rättigheter och soldaternas hårda villkor. Fokuseringen i 

läroböckerna har gått från kungar och krigare till människornas villkor.  

 

Janne Holmén skriver hur texter i läroböckerna i de nordiska länderna färgas av de politiska 

förhållandena under det kalla kriget. Holmén tar liksom Andolf upp läroboksgranskningen och 

även den i Finland självpåtagna självcensuren av läroböckerna. Mina studerade böcker har inga 

inslag av någon självcensur eller några politiska hänsyn. Läroböckerna är kommersiella produkter 

som måste finna sin marknad. Holmberg och Lundmark undersöker i sin uppsats skillnader och 

likheter läromedlen emellan med avseende på presentation och historiesyn. De använder endast 

gymnasieläroböcker och studerar hur böckerna skildrar det kalla kriget. De har främst studerat 

rubriker och förklaringar i läroböckerna.  

 
Den studie som ligger närmast min egen studie är Artur Szulcs uppsats. Den handlar om hur åtta 

gymnasie-/läroverksläroböcker från olika tidsepoker beskriver det andra världskriget. 

Uppsatsen är indelad i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ studie. En gemensam nämnare är 

att det andra världskriget skildras utifrån ett västorienterat perspektiv, det vill säga de 

västallierades prövningar överskuggar de ryska ansträngningarna och umbärandena. 

Läroböckerna i min studie har också ett västorienterat perspektiv, så här finns en likhet. Szulc får 

ett läsbarhetsindex på 43 till 48 i sin studie. I min studie är indexet 47, så vi får ungefär samma 

värde. Szulc inriktar sin kvalitativa studie på faktaurval, förklaringar samt betoning. Han går 

igenom texterna utan att utgå från några kriterier.  

 

                                                
113  Nyström, Nyström.  s. 207. 
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Charlotte Mogren skriver om Sveriges roll i andra världskriget. Den handlar om svenska 

läroböcker i historia för gymnasiet och deras framställningar av det andra världskriget, om 

Sveriges roll under kriget och om Sveriges syn på den tyska nazismen, permittenttrafiken samt 

judefrågan. Resultaten visar att Sveriges roll i andra världskriget nämns kortfattat eller utelämnas 

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

tidsbundenhet samt att förhålla sig kritisk till sitt undervisningsmaterial. Man förutsätter att 

lärarna är kritiska till sitt material och kompletterar detta med annat material som gamla tidningar 

och uppslagsböcker.  

 

Kaj Johansson skriver om läroböckernas förmedling av värdegrunden. Studien påvisar att 

läroböckerna intar en neutral och faktaförmedlande hållning. Han har bara undersökt 

grundskoleböcker. Läroböckernas olika kapitel skiljer sig åt, då olika historiska epoker beskrivs 

olika och att innehållet därmed skiljer sig på ett sätt som får konsekvenser. Överlag tycks mina 

studerade böcker ha en neutral och faktaförmedlande hållning. Det enda jag kan spåra är en viss 

kritik av USA samt negativa skrivelser om Kaiser Wilhelms omdöme. Jag uppfattar att Epok 

historia är den enda boken i min studie som förmedlar någon uttalad värdegrund. Patrik 

Henriksson skriver om hur andra världskriget skildras i sex svenska läroböcker för grundskolan. 

Studien innehåller en analys av hur stor andel stoff som läroböckerna ägnar åt det andra 

världskriget. Resultatet av studien visar att få förändringar har gjorts i framställandet av det andra 

världskriget under tidsperioden. De nyare böckerna är mera detaljrika än de äldre böckerna. Alla 

böcker i min studie är nya och detaljrika, så det stämmer överens med Henrikssons studie. 

Läroböckerna har enligt Henriksson även ett västerländskt perspektiv på historien. Detsamma 

finner jag i de läroböcker som jag har studerat. Han uttrycker förvåning över att böckerna i 

studien inte skiljer sig åt så mycket, trots den långa tidsperioden de är utgivna inom.  

 
Jag hoppas att jag med min studie har bidraget till lite intressant läsning. Tyvärr har den enskilde 

läraren inte så mycket tid avsatt till att ingående granska och läsa in sig på nya läroböcker. I 

samtal med flera lärare kom synpunkter fram om denna brist. Det finns så mycket annat som tar 

lärarens tid idag enligt Långström och Viklund.114, I samtal med flera lärare kom synpunkter fram 

om brist på avsatt tid för genomläsning av nya läroböcker. Det har varit givande att göra denna 

studie och hoppas att det inspirerar andra att göra liknande studier i framtiden. Nästa avsnitt tar 

upp några förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

                                                
114  Långström och Viklund, Praktisk lärarkunskap (Lund, 2006) s. 105-106. 
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7.    FORTSATT FORSKNING. 

I studien har förutom själva forskningsarbetet även olika analysmetoder testats. Min studie är 

ingen isolerad företeelse, utan kan även ge tips och idéer till fortsatta arbeten inom 

läroboksområdet. Ett förslag till fortsatt forskning är att utvidga studien till att även omfatta äldre 

upplagor av läroböcker i historia. Det skulle bli en intressant jämförelse mellan då och nu. 

Resultaten nu skulle kunna jämföras med resultaten då. Studien kunde både inrikta sig på 

läsbarhet, stoffandelar samt innehåll utifrån mina kriterier. Ett annat förslag är att utvidga antalet 

böcker i studien, eftersom det finns fler historieläroböcker att studera. Exempelvis Sofi Historia, 

Liv i förändring, Människans historia samt Epos historia. Det går även att använda mina metoder 

för att göra studier på hur andra historiska epoker skildras, som exempel den franska 

revolutionen, stormaktstiden, kalla kriget med flera.  

Dessutom behöver man inte begränsa sig till ämnet historia. Lämpliga läroböcker att studera är 

religions- och samhällskunskapsböcker. Försök att ta fram några kriterier från någon eller några 

akademiska böcker och studera hur böckerna beskriver dessa fakta, eller utelämnar dessa. En 

utvidgning av min studie är att göra en bildanalys, en diskussion om hur författarna har gjort sitt 

urval av bilder och kartor. Det går också att göra rubrikanalyser, vilket andra forskare har gjort. 

Ytterligare ett förslag på studie är att göra en jämförelse mellan skrivningarna läroböckerna i 

Sverige och i andra länder. Det vore intressant att få fram likheter och skillnader i 

historiebeskrivningen av det första världskriget. Ytterligare ett förslag är att göra studier i 

språkbruk och personbeskrivningar. Det går även att undersöka om det finns tendenser i 

läroböckerna. Med tendenser menas att författaren vill påverka läsaren i en viss riktning med en 

berättelse eller ett budskap. 
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