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Förord 

Ett forskningsarbete måste finansieras. Detta avhandlingsarbete har 
delfinansierats genom Skolverkets anslag ”Finansiering för doktorander i 
forskningsmiljöer och forskarskolor” (Dnr 2001:4254), senare Myndigheten 
för Skolutveckling (Dnr 2003:593), forskningsmiljön: Utbildningsvetenskap 
och Pedagogiskt arbete.  

Många personer har varit till värdefull hjälp under arbetets gång. Först 
och främst vill jag tacka min handledare professor Bengt-Göran Martinsson. 
Du har allt från starten visat ett stort engagemang för det här avhandlings-
projektet. Din ständiga beredskap att läsa mina texter och din förmåga att 
strukturera en text har varit en ovärderlig hjälp. Tack BG!  

Ytterligare personer har vid olika skeden läst mina texter och varit mig 
behjälplig på olika sätt. Docent Mats Sjöberg var den som, genom en 
försynt fråga om jag visste något om Läromedelsnämnden, ledde in mig på 
det här avhandlingsämnet. Tack för det, Mats, och tack för att du därefter 
har fortsatt att följa arbetet på olika sätt. Vidare vill jag särskilt tacka docent 
Ingrid Andersson, lektor Ragnar Furenhed, professor Glenn Hultman och 
docent Folke Vernersson. Vid mitt 60%-seminarium var docent Maria 
Sundkvist granskare och vid 90%-seminariet var det lektor Roger Klinth 
som hade den uppgiften. Jag vill tacka er båda för det engagemang och den 
noggrannhet som ni visade i granskarrollen. Tack Susanna Ayton och 
Katarina Ayton för språkgranskning av sammanfattningen. Tack även 
Suzanne Parmenius Svärd för att du fick mig att orka ta ett nytt tag med 
slutkapitlet.  

När jag började som doktorand var det på Institutionen för 
utbildningsvetenskap, IUV. Under tidens gång har den blivit Avdelningen 
för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete, DiPA. Jag vill rikta ett 
kollektivt tack till er alla inom IUV/DiPA (oavsett om ni är kvar på DiPA 
eller inte) för god gemenskap och arbetsglädje. 

En särskild tillhörighet känner jag till doktorandgruppen inom Forskar-
skolan pedagogiskt arbete. Stort och varmt tack till alla doktorandkollegor 
och fd doktorandkollegor för er läsning av mina texter samt inte minst för 
våra samtal om stort och smått under fruktstunder, fikastunder, luncher och 
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middagar. Vad hade vardag och fest varit utan er? Jag vill särskilt tacka Eva 
Bolander, Josefin Brüde Sundin, Kicki Hellberg, Ronny Högberg och Ulrika 
Klaar för all hjälp och uppmuntran. 

Jag vill också tacka alla de vänner utanför akademin som förgyller min 
tillvaro på olika sätt. Oavsett om vi ses ofta, eller bara ibland, oavsett om ni 
befinner er i Småland, Skåne, Östergötland eller annorstädes, så är ni alltid 
med mig i tanken. 

Mamma Birgit och pappa Ola, ni är alltid ett stöd och har så varit även i 
detta projekt. Tack! Jag vill dessutom tacka både er och mina svärföräldrar, 
Kerstin och Olle, för att ni har ställt upp med ovärderlig praktisk hjälp när 
tid har varit en bristvara. Mina tre favoritsyskon, Per, Eva och Lars vill jag 
tacka för er ständiga uppmuntran och för att ni alltid finns där! Ett särskilt 
tack till Lars för att du har läst mina texter och generöst delat med dig av 
såväl doktorand- som handledarerfarenheter.  

Allra sist, mina allra mest älskade: Tack Anders för all praktisk 
datorhjälp, grafisk layout och full markservice. Mest av allt tack för ditt 
omistliga stöd och för att du alltid finns vid min sida! Lisa och Erik, tack för 
att ni finns! Nu äntligen är ”mammas bok” klar! 

 
Linköping i vårsol, april 2009 
Anna Johnsson Harrie 
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KAPITEL 1 

Utgångspunkter 

Och varenda människa förstår, att effektiviteten av vår 
folkundervisning beror inte bara på hur undervisningen bedrives, den 
beror också i hög grad på vad det är för slags böcker, varur 
ungdomen hämtar sin visdom.1 

Skolans roll för den enskildes bildning och utbildning och för vårt 
lands framtida tillväxt är relaterad till tillgången på goda läromedel.2 

De första orden är ecklesiastikminister Arthur Engbergs och de är hämtade 
från en riksdagsdebatt 1936. Engberg var i full färd med att argumentera för 
det förslag om en central förhandsgranskning av läroböcker som han hade 
lämnat till riksdagen. Det andra citatet är från 2003 och hämtat från 
Föreningen Svenska Läromedelsproducenters hemsida på Internet. Vad de 
två citaten har gemensamt är att man tillmäter läroböckerna/läromedlen3 en 
stor roll för undervisningen. I det senare citatet går läromedelsproducent-
erna till och med längre än så och menar att det är av betydelse även för 
landets framtida tillväxt. Det finns en symbolik i att det äldre citatet är från 
en politiker och det senare från en branschorganisation. På 1930-talets slut 

                                                 

1 FK 1936:43, s 68 
2 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL, 
http://www.fsl.se/index.asp?menu=1&umenu=2, (2003-09-09) 
3 Utgångspunkten i denna avhandling är att läroboksbegreppet kommer att användas för 
tiden fram till 1974, då det under denna period talades om läroböcker och 
läroboksgranskning. För tiden efter 1974 var den officiella benämningen läromedel och 
därför kommer den termen att användas för perioden efter 1974. I vissa rubriker etcetera 
där det behövs ett ord för att täcka in hela perioden från 1930-tal till 1990-tal kommer 
begreppen läromedel och läromedelsgranskning att användas, eftersom 
läromedelsbegreppet är ett vidare begrepp än läroboksbegreppet. 
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ansågs kvaliteten på läroböckerna vara en politisk angelägenhet och efter ett 
riksdagsbeslut infördes 1938 en statlig förhandsgranskning av alla 
läroböcker i Sverige. Det var en rad olika kriterier som en bok var tvungen 
att uppfylla för att få säljas och användas som lärobok. Den statliga 
förhandsgranskningen skulle komma att ändra form och inriktning flera 
gånger, men bestod i någon form i över 50 år. 1991 avskaffades den sista 
kvarvarande förhandsgranskningen. Därmed är det idag upp till marknadens 
producenter och konsumenter att avgöra kvaliteten på de läromedel som 
används i skolan.  

Det har således skett tydliga historiska förändringar vad gäller den 
svenska statens förhållande till läromedlens innehåll och föreliggande studie 
tar sin utgångspunkt i dessa förändringar. Vilka var skälen till att 
läromedelsgranskningen först infördes och sedan avskaffades? Det är en av 
de övergripande frågorna som ska behandlas i detta arbete. Avsikten med 
studien är dock inte att stanna vid de politiska besluten, utan att inkludera 
även vad som skedde i praktiken. Därför rör avhandlingens andra över-
gripande fråga hur granskningen genomfördes. Läromedelsgranskningen 
kommer följaktligen att studeras i såväl politisk debatt som i praktiskt 
genomförande, från det att granskningen infördes 1938 fram till att den 
avskaffades 1991. Det är främst läromedel i samhällskunskap som kommer 
att vara i centrum. Samhällskunskapens politiska innehåll gör ämnet särskilt 
intressant när det gäller den statliga granskningen.  

En utförligare bakgrund till ämnesval och inriktning ges i de närmast 
följande avsnitten. Detta inledande kapitel avslutas därefter med att studiens 
syfte och frågeställningar preciseras, material och metod anges samt att 
studiens uppläggning och disposition presenteras. 

Staten och läromedelsmarknaden 
Läroboksforskaren Egil Børre Johnsen et al påpekar att läroboksproduk-
tionen i många länder är en del av det blandekonomiska systemet och här 
finns ofta både ett privat och ett offentligt engagemang.4 Varje stat måste ta 

                                                 

4 Egil Børre Johnsen et al., Kunskapens texter: jakten på den goda läroboken (Oslo; Stockholm: 
Universitetsforlaget, 1998) s 29. 
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ställning till inriktningen på och omfattningen av det statliga engagemanget 
på läroboksmarknaden. Graden av statligt engagemang kan variera på en 
skala från en helt statlig produktion till en helt oreglerad marknad. 
Däremellan kan finnas olika former av statlig reglering av hur läromedlen 
ska vara utformade och eventuellt en statlig granskning. Granskningen kan 
vara en obligatorisk förhandsgranskning eller tillfälliga granskningar i 
efterhand. Johnsen påpekar att det är svårt att hitta något mönster i vilka 
länder som har respektive inte har statlig granskning av läromedel.5 Hans 
tjeckiska kollega Zuzana Sikorova beskriver dock utvecklingen under senare 
år på följande sätt: 

However, the reduction of approval mechanisms and turning over 
the competency to the teachers has been the distinct trend recently in 
the most developed European countries.6  

Sverige passar in i den beskrivningen, liksom även Norge och Finland. 
Norge hade ett förhandsgranskningssystem från 1889 fram till 2001. Även 
Finland hade förhandsgranskning under åren 1872 till 1992. Dessa länder 
avskaffade således sin granskning ungefär samtidigt som Sverige, men 
införde granskningen betydligt tidigare än Sverige. Danmark däremot har 
aldrig haft någon obligatorisk statlig förhandsgranskning. På Island, där 
landets storlek gör att det blir fråga om en liten läroboksmarknad, har staten 
ansvar för läromedelsproduktionen. Storbritannien, Frankrike och Neder-
länderna har inget statligt granskningssystem. Frankrike har dock en lag som 
säger att läroböckerna måste följa läroplanen, men någon uppföljning av att 
så är fallet sker inte. Det finns däremot förhandsgranskning i Tyskland och i 
Schweiz, men det ser olika ut i olika delstater/kantoner. I östra Europa 
förekommer granskning i till exempel Tjeckien och Slovakien. I USA har 
omkring hälften av delstaterna någon form av granskning på delstatsnivå. 
Flera länder i Asien, till exempel Sydkorea och Japan, har en omfattande 

                                                 

5 Egil Børre Johnsen, Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature and research on 
educational texts (Oslo: Scandinavian University Press, 1993) s 273. 
6 Zuzana Sikorova, Výber ucebnic na základnich s strednich skolách (The Textbook Selection in 
Primary and Secondary Schools) (Ostrava: Ostravská univerzita, 2004) (english summary). 
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statlig läromedelsgranskning. Även i flera afrikanska länder finns statlig 
granskning. Vissa asiatiska och afrikanska länder har även en del läroboks-
produktion i statlig regi, till exempel i Taiwan och Kenya.7 

Den svenska statens engagemang på läroboksmarkn�den har, som 
påtalats ovan, varierat över tid. Innan den statliga förhandsgranskningen 
infördes 1938 genomfördes enstaka granskningar av befintliga läroböcker. 
När den sista förhandsgranskningen tagits bort 1991 behölls möjligheten att 
göra tillfälliga statliga granskningar i efterhand. Den svenska statliga 
läroboksgranskningen kan delas in i följande faser: 

 
Före 1938 Det fanns ingen statlig förhandsgranskning av läroböckerna. 

Punktvisa granskningar av befintliga läroböcker genomfördes.8 

1938-1974 En obligatorisk och central förhandsgranskning fanns för alla 
läroböcker oavsett ämne. Det som skulle granskas var bland 
annat: bokens pris, omfång och disposition, överensstämmelse 

                                                 

7 Berit Bratholm, “Godkjenningsordningen for laereböker 1889-2001, en historisk 
gjennomgang,” i Fokus på pedagogiske tekster: artikler fra prosjektet "Valg, vurdering og 
kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler", red. Staffan Selander och Dagrun Skjelbred 
(Högskolen i Vestfold, 2001), Johnsen, Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature 
and research on educational texts  s 273-281., Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition: en 
historiedidaktisk studie (Umeå: Umeå universitet, 1997), s 202. Alain Choppin, “How to select 
and use textbooks? A training course,” i 'Has Past Passed?' Textbooks and Educational Media for 
the 21st Century, red. Mike Horsley, et al., Stockholm Library of Curriculum Studies 
(Stockholm: HLS förlag, 2005), “Report on the Supply and Demand of Textbooks in Hong 
Kong,”  (Hong Kong: Consumer Council, 2001), s 32-41. Tom Wikman, “Garantera 
kvaliteten i läroböckerna!” Hett Stoff 1 (2004). Kazuko Otsu, “Civics Education in Japan: 
Values Promoted in the School Curriculum,” Asia Pacific Journal of Education 20 (2000): s 60. 
Daniel Chebutuk Rotich och Joseph Musakali, “Evaluation and Selection of School 
Textbooks in Kenya: The Role of the Ministerial Textbook Vetting Committee,” i Caught in 
the Web or Lost in the Textbook? red. Eric Bruillard, et al. (Paris: STEF, IARTEM, IUFM de 
Basse-Normandie, 2006), s 349-350. 
8 Se exempelvis Granskning af läroböcker för folkskolan: jemte grundsatser för deras uppställning: 
underdånigt utlåtande,  (Stockholm: Kongl. boktryckeriet, 1887). Vidare finns olika 
granskningar kort beskrivna i Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975, del 5 Läroplaner 
(Stockholm: Utbildningsförlaget, 1987). 
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mellan kursmoment och kursplaner, språk (korrekt och 
anpassat till rätt ålder) samt objektivt och vederhäftigt innehåll. 
Granskningen utfördes av speciellt utsedda granskare och 
beslut fattades sedan av Statens läroboksnämnd. 1948 genom-
fördes viss omorganisering av nämnden och dess samman-
sättning ändrades.9 

1974-1983 Förhandsgranskning, med avseende på objektivitet, var under 
den här perioden obligatoriskt för centrala läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena.10 Granskningen skulle gälla att 
läromedlet var i enlighet med läroplanernas mål och riktlinjer 
samt att det uppfyllde krav på allsidighet och saklighet. Kraven 
kom efter hand att preciseras i sex frågeställningar som skulle 
vara vägledande för granskarnas och nämndens arbete.11 
Granskningen utfördes som tidigare av speciella granskare och 
beslut fattades av Statens läromedelsnämnd. Nämnden var en 
del av Skolöverstyrelsen, SÖ. 

1983-1991 Läromedelsnämnden skulle inte längre godkänna eller 
underkänna ett läromedel, utan istället avge ett utlåtande om 
läromedlet. Det blev granskning som en slags konsument-
information. Inga andra instruktioner för granskningen ändra-
des, det vill säga att det gällde fortfarande obligatoriskt för vad 
som nu kallades basläromedel i samhällsorienterande ämnen 
och enligt samma kriterier som tidigare.12 Läromedelsnämnden 
var under denna period en del av Statens institut för 
läromedelsinformation, SIL. 

                                                 

9 Långström,   s 193-196. 
10 För definition av centralt läromedel se kapitel 3. 
11 B. Dahlbom och Skolöverstyrelsen, Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s 
läromedelsnämnd (Stockholm: SÖ, 1974)., Objektivitetsgranskning av läromedel: PM 1977-12-01,  
(Stockholm: Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd, 1977). 
12 För definition av basläromedel se kapitel 3. 
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Efter 1991 Granskningen upphörde i och med avvecklingen av SÖ och 
SIL. Idag finns det ingen statlig förhandsgranskning av läro-
medlen. Skolverket har möjligheten att utföra punktvisa 
granskningar, vilket de hittills har genomfört vid ett tillfälle. I 
en rapport som kom år 2006 presenterades en granskning av 
läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religion och 
samhällskunskap för årskurs 7-9 samt gymnasiet. 13  

Olika stater har således olika inställning till ett engagemang på läroboks-
marknaden och i fallet Sverige har detta varierat över tid. För att förstå 
varför läromedlens innehåll är av intresse för staten måste vi sätta in 
läromedlen och skolans innehåll i ett större sammanhang. 

En kamp om skolans innehåll  
När statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogen Ulf P Lundgren tecknar en 
teoretisk modell för förståelse för hur skolan som institution vuxit fram 
beskriver de det som en ständigt pågående kamp om skolan och dess 
innehåll. De formulerar det på följande sätt: 

Utbildningens och skolans historia kan förstås som en ständig kamp 
mellan olika uppfattningar om vad kunskap är, vad som är värt att 
veta och vad olika individer och grupper kan lära sig.14 

Lindensjö och Lundgren identifierar två reproduktionsprocesser som 
påverkar utbildningens innehåll: samtida reproduktion och historisk 
reproduktion. Den samtida reproduktionen omfattar återgivandet av 
kunskaper och färdigheter som antas vara viktiga för produktionen och för 
att leva i samhället. Den historiska reproduktionen däremot handlar om 
skolans egen historia och dess läroplanshistoria. Här poängteras, skriver 
Lindensjö och Lundgren, det som av tradition ses ”som bildning, som 
skolans syfte, dess mål och dess innehåll”. I och med den historiska 

                                                 

13 I enlighet med skolans värdegrund? Rapport 285 (Skolverket, 2006). 
14 Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (Stockholm: HLS 
förlag, 2000) s 16. 
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reproduktionen får alltid gamla skolsystem ett inflytande över nya. Gamla 
skolsystem definierar utbildningens syfte, innehåll och mål och det nya 
måste förhålla sig till detta.  De två olika reproduktionsprocesserna går inte 
entydigt ihop, utan kan tvärtom till och med motverka varandra framhåller 
Lindensjö och Lundgren. De pekar på att dessa motsättningar kan bli 
tydliga såväl i den politiska debatten som ”internt i statsapparaten” när det 
gäller planering och beslut om utbildningars mål och innehåll.15  Något som 
har betydelse när det gäller utbildningars innehåll är de pedagogiska texter 
som används. 

Läromedlen – en ram för undervisningens innehåll 
När produktion och reproduktion skiljs åt uppstår ett behov av pedagogiska 
texter. Utformandet av dessa pedagogiska texter avgör ”ett urval och en 
bestämd organisation av kunskap för lärande” konstaterar Lindensjö och 
Lundgren. Texterna konkretiseras i läromedel och styrdokument och här 
slås utbildningens syfte, innehåll och mål fast.16 Staffan Selander och Ann-
Christine Juhlin Svensson är inne på samma tankegångar när de beskriver 
läromedlen som en ramfaktor som, i samspel med andra ramfaktorer, 
påverkar och sätter gränser för vad som är möjligt i undervisningen.17  

Att lärobokens innehåll kan vara föremål för en intressekamp och att 
staten tidigt visade ett engagemang i lärobokens innehåll framgår av 
litteraturhistorikern Inga-Lisa Peterssons studie av tillkomsten av Läsebok för 
folkskolan. Denna läsebok tillkom efter ett statligt initiativ på 1860-talet. 
Redan på planeringsstadiet blev det påtagligt att det fanns en strid mellan 

                                                 

15 Ibid.  s 16-17. 
16 Ibid.  s 16. 
17 Staffan Selander och Ann-Christine Juhlin Svensson, “Inledning,” i Läromedel i den 
decentraliserade gymnasieskolan - slutrapport från projektet Läromedelsval och läromedelsstöd, red. Luis 
Ajagán-Lester, et al. (Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, 1995), s 3. 
Staffan Selander, “Pedagogiska texter och konstituering av mening eller Pedagogikens 
kinesiska askar,” i Ramfaktorteoretiskt tänkande - pedagogiska perspektiv  En vänbok till Urban 
Dahllöf, red. Christina Gustafsson och Staffan Selander (Uppsala: Pedagogiska institutionen, 
Uppsala universitet, 1994), s 80. 
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olika grupper som försökte påverka läsebokens innehåll och urval av 
texter.18 Denna läsebok blev således en del i kampen om folkskolans 
innehåll. Olika intressenter som ville påverka folkskolans innehåll, antog att 
de kunde göra det via läseboken. Att detta antagande var fullt rimligt 
framgår av Lars Furulands artikel Lyssna till den granens susning. Furuland visar 
tydligt på det stora genomslag som Läsebok för folkskolan fick i den tidiga 
folkskolan.19 

Efterhand som samhället och skolan har förändrats har även lärobokens 
roll förändrats, vilket den finländske läroboksforskaren Tom Wikman 
redogör för i sin avhandling. En allt större informationsmängd och en 
ökande förändringstakt innebär utmaningar för såväl skolan som 
läroböckerna, menar Wikman.20 De nordiska läroboksforskarna Egil Børre 
Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander och Peder Skyum-Nielsen 
påpekar dock att samhällsförändringar inte nödvändigtvis leder till att 
lärobokens roll minskar. Tvärtom kan senare tids utveckling mot allt vagare 
kursplaner leda till en starkare ställning för läroboken.21  

Selander har uppehållit sig vid relationen mellan å ena sidan läro- och 
kursplaner och å andra sidan läroboken. Han framhåller att läroboken är att 
betrakta som läroplanens konkreta form. Om läroplanen säger hur man 
borde tala om ett ämne, så är det först i läroboken som man faktiskt talar 
om detta ämne: 

The textbook is the very important tool for both teachers and pupils. 
The textbook is also the de facto curriculum as text. Whilst the 
prescribed, official curriculum develops a discourse on how one 
ought to talk bout knowledge in school, the textbook is the place 
where real (school) knowledge is presented. The textbook is not 

                                                 

18 Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (Lund: Lund University Press, 1999). 
19 Lars Furuland, “'Lyssna till den granens susning.' om en läsebok som folkuppfostrare,” i 
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok, (Stockholm: 1987). 
20 Tom Wikman, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential (Åbo: 
Åbo akademis förlag, 2004) s 71-78. 
21 Johnsen et al., Kunskapens texter: jakten på den goda läroboken  s 30. 



Utgångspunkter 

17 

about ’how one should talk about the suject x’ but the instance where 
’one do talk about the subject x’.22 

Eftersom det är läroboken som eleverna möter i undervisningen, blir denna 
konkretisering av läroplanen betydelsefull. Sture Långström et al påpekar att 
läroboken är ”den mest lästa och spridda litteraturgenren i vårt land”. 
Nästan alla måste läsa den och för många är det dessutom de enda böcker 
de läser.23  

Ur övertygelsen om läromedlens betydelse har också en 
forskningstradition vuxit fram där läromedlens innehåll studeras. Ett tidigt 
arbete var Herbert Tingstens Gud och fosterlandet. Vidare forskning som har 
fokuserat på läromedlens innehåll är exempelvis Göran Andolfs Historien på 
gymnasiet, Agneta Bronäs Demokratins ansikte och Lena Olssons Kulturkunskap 
i förändring för att ta några exempel som berört läroböcker inom de 
samhällsorienterande ämnena. Under de senaste åren har även Niklas 
Ammerts Det osamtidigas samtidighet, Janne Holméns Den politiska läroboken 
och Jörgen Mattlars Skolbokspropaganda? satt fokus på läromedlens innehåll.24 

                                                 

22 Staffan Selander, “Pedagogic Text Analysis,” i Research on Texts at School, red. Marja-Liisa 
Julkunen, et al. (Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Education, 1991), s 36.Se även 
Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander, Design för lärande (Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag, 2008) s 81. 
23 Sture Långström et al., Praktisk lärarkunskap (Lund: Studentlitteratur, 2006). 
24 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda (Stockholm: 
Norstedt, 1969). Göran Andolf, Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965, 
Studia historica Upsaliensia, 44 (Stockholm: 1972). Agneta Bronäs, Demokratins ansikte: en 
jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet, Studies 
in educational sciences, 29 (Stockholm: HLS Förlag, 2000).  Lena Olsson, Kulturkunskap i 
förändring: kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985 (Malmö: Liber, 1986). Niklas 
Ammert, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år 
(Uppsala: Sisyfos, 2008). Janne Sven-Åke Holmén, Den politiska läroboken: bilden av USA och 
Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget, Studia Historica 
Upsaliensia, 221 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006). Jörgen Mattlar, 
Skolbokspropaganda? en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) (Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, 2008). 
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Det är inte bara i den nordiska forskningen som läroböckernas 
betydelse betonas. Den amerikanske forskaren Ian Westbury menar att 
läroboken är ”at the heart of the school” och utan den allestädes närvarande 
texten skulle det inte finnas en skola så som vi känner den idag.25  

Den svenska läroboksforskaren Boel Englund pekar på att lärobokens 
betydelse finns där för att vi tillskriver läroboken en viss auktoritet. Hon 
uttrycker det på följande sätt:  

Det vill säga: det inflytande läroboken har, har den därför att människor 
medvetet eller omedvetet ser den som något. Och lärobokens betydelse i 
människors huvuden gäller inte bara läraren, utan också eleverna och 
till exempel skolledning, föräldrar – förmodligen de flesta som har 
gått i skolan.26 

Det finns sålunda en samstämmighet i den tidigare forskningen där 
läromedlens betydelse för undervisningen betonas. Vi tillskriver läromedlen 
auktoritet. Läromedlen kan ses som läroplanens konkreta form och en 
ramfaktor som påverkar undervisningens innehåll. Läromedlen är dock inte 
det enda som påverkar undervisningen och dess innehåll. Staten har olika 
sätt att utforma sin styrning och sina försök att påverka skolans verksamhet.   

Politisk styrning av skolan 
När det gäller styrningen av skolan gör Lindensjö och Lundgren följande 
beskrivning: 

                                                 

25 Ian Westbury, “Textbooks, Textbook Publishers and the Quality of Schooling,” i 
Textbooks and Schooling in the United States - Eighty-ninth Yearbook of the National Society for the 
Study of Education, red. David L Elliott och Arthur Woodward (Chicago: University of 
Chicago Press, 1990), s 3. För ytterligare exempel på svensk och internationell 
läroboksforskning se exempelvis följande forskningsöversikter: Boel Englund, 
“Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande,” Pedagogisk Forskning i Sverige 4, nr. 4 (1999). 
Johnsen, Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature and research on educational texts. 
26 Englund: s 328., min kursivering 
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Ytterst gäller styrning av utbildning och styrning av skolan som 
institution, makten över utbildningens syfte, mål och innehåll och 
därmed om legitimiteten att utöva denna makt.27  

De pekar vidare på att staten i stort sett har tre olika former av styrning att 
tillgripa för att styra skolans verksamhet: juridisk, ideologisk och ekonomisk 
styrning.28 Maria Jarl et al framhåller att de tre styrningsformerna går in i 
varandra och inte helt kan hållas isär. De pekar på att till exempel läroplanen 
kan användas både som ett juridiskt styrmedel och ett ideologiskt styrmedel. 
Läromedelsgranskningen ser de som en ideologisk styrning. Jarl et al 
beskriver vidare hur de menar att de tre styrformerna fungerade i den 
centralstyrda skolan fram till omkring 1990. Där låg tyngdpunkten i den 
statliga styrningen på den juridiska styrningen. I och med det tidiga 1990-
talets skolreformer infördes en mål- och resultatstyrd skola och den statliga 
styrningens tyngdpunkt försköts till ideologisk styrning.29 Avskaffandet av 
läromedelsgranskningen sammanföll med, och var en del av, de 
förändringar som gjordes av den politiska styrningen av skolan under början 
av 1990-talet. Trots att reformerna innebar en ökning av den ideologiska 
styrningen innebar de ändå ett avskaffande av läromedelsgranskningen. 

Statsvetaren Anders Sannerstedt har studerat genomförandet av de 
politiska besluten om förstärkningsresurser och arbetsenheter i skolan under 
1980-talet. Sannerstedt använde sig av Lipskys teori om street-level 
bureaucracy30 och konstaterar att politikernas möjlighet att direktstyra en 
närbyråkratisk verksamhet som skolan är små. Sannerstedt skriver: 

                                                 

27 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 16. 
28 Ibid.  s 25. Maria  Jarl et al., “Förändringar i skolans organisation och styrning,” i Skolan 
som politisk organisation, red. Jon  Pierre (Malmö: Gleerups, 2007), s 27-29. 
29 Jarl et al., “Förändringar i skolans organisation och styrning,” s 34-35, 44-45. 
30 Se vidare i avsnittet Politiska beslut och genomförande 
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Vår slutsats så långt blir att politikerna har stora svårigheter att styra 
och kontrollera den väsentliga verksamheten i skolan, alltså den 
enskilde lärarens verksamhet i undervisningen.31 

De medel som står till buds blir främst indirekt styrning, det vill säga beslut 
om till exempel organisation, procedurer och resurser. Även detta är dock 
en osäker styrningsform, påpekar Sannerstedt.32 

Pedagogen Daniel Sundberg konstaterar i en fallstudie av fyra 
grundskolors tillämpning av den nationella timplanen att det inte är fråga 
om någon enkel tillämpning av policydirektiven. Sundberg menar att 
”[s]kolans aktörer är kreativa tolkare och omtolkare av policytexter och inte 
tillämpare av policydirektiv eller fria aktörer på en obegränsad handlings-
arena”. Han menar att ingen av skolorna var oberörda av förändringar i 
skolsystemet, men de fann olika strategier för att tolka och hantera dessa 
förändringar. 33 

Även Gunnar Berg et al beskriver styrdokumentens begränsade 
påverkan när de redovisar forskningsprojektet ”Styrning, Ledning och 
skolans Arbete/Verksamhet”. De pekar på att de finner en hög grad av 
samstämmighet mellan olika styrdokument på olika nivåer, såväl statligt som 
kommunalt. De skriver: 

Trots detta till synes massiva och genomgående konsekventa tryck 
uppifrån förefaller denna formella styrning att endast i begränsad 
utsträckning påverka innehållet i den faktiska verksamheten vid de 
enskilda skolorna. Närmare bestämt betyder detta, att varken 
läroplaner, skolplaner eller arbetsplaner har en sådan ”kraft” att de i 
praktiken fungerar som gränsmarkerare för den faktiska skolverksam-
heten på den verkställande nivån.34 

                                                 

31 Anders Sannerstedt, “Politikernas eller lärarnas fel?” i Makten över den decentraliserade 
skolan, red. Lars-Göran Stenelo (Lund: Studentlitteratur, 1988), s 162. 
32 Ibid., s 163. 
33 Daniel Sundberg, Skolreformernas dilemman: en läroplansteoretisk studie av kampen om tid i den 
svenska obligatoriska skolan, Acta Wexionensia, 61 (Växjö: Växjö University Press, 2005) s 253. 
34 Gunnar Berg et al., Skolan i ett institutionsperspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1999) s 194. 
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Berg et al förtydligar att den formella styrningen visst har sin betydelse för 
skolan, men då främst påverkar ”skolorganisationen betraktad som form”. 35  

Under perioden från 1969 till 1994 skedde stora förändringar i den 
statliga styrningen av de svenska skolorna. Pedagogen Mats Ekholm 
genomförde återkommande enkätundersökningar på nio olika grundskolor 
under denna period. Han konstaterar att de olika styrsystem inte gjort så 
stora avtryck på skolornas verksamhet. Ekholm skriver: 

En slutsats av den mer sakligt inriktade forskningen kan vara att det 
inte spelar så stor roll vilket styrsystem som man väljer för skolor. 
Deras inre liv fortgår oavsett det omgivande kontroll- och 
stödsystemet.36 

I en bredare jämförelse mellan olika europeiska länder och deras skolsystem 
konstaterar dock Ekholm att en ”relativt enhetlig styrning” sker i de olika 
länderna genom de läromedel som används. Oavsett om det i länderna finns 
en förhandsgranskning eller inte så menar Ekholm att ”enhetligheten i 
läromedlen är ändå slående”.37  

Anders Fredriksson beskriver lärarnas position som placerade i ett 
spänningsfält där flera olika relationer påverka lärarnas agerande. Relationen 
till skolans styrdokument är bara en av dessa. Övriga relationer som 
Fredriksson lyfter fram som väsentliga för att förstå lärarnas agerande är 
relationerna till skolledare, lärarkollegor, elever och föräldrar. Fredriksson 
konstaterar, med Lipsky, att ”lärarnas arbete villkoras av det faktum att 
läraren befinner sig i skolans frontlinje”.38  

Fredrikssons undersökning är gjord i gymnasieskolan under senare år, 
det vill säga efter de stora decentraliseringsreformerna. Men liknande 
resultat kan även ses i Gunilla Svingbys enkätundersökning bland grund-
                                                 

35 Ibid.  s 194 (kursivering i originalet).  
36 Mats Ekholm, “Styrning av skolor i Europa,” i En friare skola - om styrning och ledning av den 
lokala skolan, red. Lars Lindkvist, et al. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s 244. 
37 Ibid., s 237. 
38 Anders Fredriksson, “Läraryrket och den politiska styrningen av skolan,” i Skolan som 
politisk organisation, red. Jon Pierre (Malmö: Gleerups, 2007), s 174. 
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skollärare från slutet av 1970-talet. Svingby beskriver hur lärarna uppfattar 
att läroplanen inte har någon större styrande effekt på undervisningen. Hon 
skriver: 

Måldelen i läroplanen har en effekt genom sin påverkan på läromedel 
och de centrala proven. Genom att läromedels- och provförfattare 
uttolkar ett visst kursinnehåll och vissa kurskrav kommer läroplanen 
att få en indirekt effekt på vad som av lärarna uppfattas som 
”kursen”. I detta ligger då inte bara ett inflytande från den aktuella 
läroplanen utan också ett konserverande (via prov och läromedel) av 
tidigare läroplaner.39  

Gemensamt för samtliga refererade studier är en skepsis angående den 
statliga styrningens möjligheter att påverka skolans verksamhet och 
undervisningens innehåll. Det stämmer in med den bild som Lindensjö och 
Lundgren målar upp när de beskriver skolan som både beroende och 
oberoende av det omgivande samhället. De menar att skolan bygger på en 
”cellstruktur” där varje lärare är autonom inom klassrummet. Samtidigt är 
traditionen stark och påverkar ständigt vad som sker. En annan viktig 
påverkansfaktor är eleverna. Slutligen är det tillgängliga resurser och 
befintliga regleringar som avgör utrymmet.40 Lindensjö och Lundgren tar i 
det sammanhanget inte upp läromedlens betydelse. Ovan har dock visats 
hur såväl Ekholm som Svingby poängterar läromedlens betydelse.  

Samtidigt som det finns en kamp om innehållet i skolan beskrivs 
undervisning således som en svårstyrd verksamhet. När det gäller statens 
försök att påverka innehållet i skolans undervisning är det ett ämne som 
framstår som extra intressant. Det är det ämne som till stor del handlar om 
staten och dess verksamhet i olika former, nämligen samhällskunskapen. 

                                                 

39 Gunilla Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola: teoretisk analys och ett 
empiriskt bidrag, Göteborg studies in educational sciences, 26 (Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis, 1978) s 124-125. 
40 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 27. 
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Samhällskunskap – när samhället talar om sig 
själv 
Skolans verksamhet styrs av organisatoriska och ekonomiska ramfaktorer, 
som staten på olika sätt kan försöka påverka. Samtidigt är staten, politiska 
ideologier och den politiska arenan centrala studieområden inom samhälls-
kunskapen. Detta får Lars-Erik Bjessmo att framhålla att samhälls-
kunskapen har en särställning bland skolämnena. ”Samhällskunskapen blir 
en samhällets kanal in i skolan” påpekar Bjessmo.41 Agneta Bronäs är inne 
på samma linje när hon kallar samhällskunskapen för ämnet ”där samhället 
talar om och reflekterar över sig själv.”42  

Bronäs och Selander poängterar att samhällskunskapens speciella 
innehåll och karaktär gör det känsligt för politiska opinioner. Ämnet är 
relativt ungt och har ingen lång ämnestradition att luta sig mot. Det 
motsvaras ej av ett specifikt universitetsämne utan har sin bas i flera olika 
universitetsämnen, främst statskunskap, nationalekonomi och kultur-
geografi. Samhällskunskapen inrättades av politiska skäl och det har fortsatt 
att förändras efterhand av politiska skäl, menar Bronäs och Selander.43  

Samhällskunskapens föregångare, medborgarkunskap infördes i och 
med 1918 års reform av folkskolan och införandet av en fortsättningsskola. 
Såväl utbildningshistorikern Gunnar Richardson som Bjessmo framhåller 
att det inte var någon slump att ämnet infördes ungefär samtidigt med 
parlamentarismens genombrott och införandet av allmän och lika rösträtt. 44 
Historikern Hans-Albin Larsson menar att man, framförallt från liberalt och 
                                                 

41 Lars-Erik Bjessmo, “Samhällskunskapen i gymnasieskolan: om samhällsstudier i 
förändring,” Häften för didaktiska studier 1990, s 20-21. 
42 Bronäs, Demokratins ansikte: en jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska 
samhällskunskapsböcker för gymnasiet, s 281. 
43 Agneta Bronäs och Staffan Selander, “Samhällskunskap som skolämne,” i Skolämne i kris? 
red. Björn Falkevall och Staffan Selander, Stockholm Library of Curriculum Studies (Stockholm: 
HLS Förlag, 2002), s 75. 
44 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu (Lund: 
Studentlitteratur, 2004) s 115., Lars-Erik Bjessmo, Elevens samhällsbild (Stockholm: HLS 
Förlag, 1994) s 9-10. 
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socialdemokratiskt håll, ville skapa ”ett allmänbildande och yrkesförbered-
ande skolämne för att preparera eleverna för nya samhällsförhållanden”.45 
Bjessmo framhåller även att Sverige inte var unikt med dylika reformer 
inom medborgarbildning vid den här tidpunkten. I USA genomfördes 
liknande reformer och dessa följdes med intresse från svensk sida.46  

I och med försöksverksamheten med enhetsskola på 1950-talet övergick 
man från medborgarkunskap till samhällskunskap. Medborgarkunskapen 
skulle i första hand ta upp samhällets uppbyggnad, staten, kyrkan och 
familjefrågor. Samhällskunskapen skulle vara mer omfattande och även 
inkludera till exempel ”demokratifostran” samt ”strävan efter objektiv 
kunskap”.47 1962 togs beslutet att successivt införa den nioåriga 
grundskolan. I grundskolan ingick samhällskunskap som ett av de fyra 
samhällsorienterande ämnena. Samhällskunskapen kom att mer och mer ta 
över kristendomsämnets och historieämnets medborgarfostran och bli det 
dominerande ämnet bland grundskolans samhällsorienterande ämnen.48 

På läroverken infördes samhällslära som en del av historieämnet 1928. 
Enligt Birger Bromsjö fanns det en del kritik mot hur denna undervisning 
bedrevs vid läroverken. Kritiken verkar ha gällt att samhällsläran inte fick 

                                                 

45 Hans Albin Larsson, “Från insikt till åsikt   Historie- och samhällsdidaktikens möjligheter 
i en föränderlig skola,” i Historiedidaktiska utmaningar, red. Hans Albin Larsson (Jönköping: 
Jönköping University Press, 1998). 
46 Bjessmo, Elevens samhällsbild, s 9.;  
47 Birger Bromsjö, Samhällskunskap som skolämne: målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den 
grundläggande skolans högstadium, Scandinavian university books, (Stockholm: Sv. 
bokförl./Norstedts, 1965), s 63. 
48 Larsson, “Från insikt till åsikt   Historie- och samhällsdidaktikens möjligheter i en 
föränderlig skola,” s 77.  Hanna Kjellgren, “Skolan som värdeförmedlare,” i Skolan som 
politisk organisation, red. Jon Pierre (Malmö: Gleerups, 2007), s 123-124. För en utförligare 
diskussion om det nya samhällskunskapsämnets innehåll och en analys av några av de 
första läroböckerna i samhällskunskap för högstadiet se Tomas Englund, Samhällsorientering 
och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, Pedagogisk forskning i Uppsala, 66 
(Uppsala: Pedagogiska institutionen Uppsala universitet, 1986) s361-386. 
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tillräckligt stort utrymme och kritik riktades även mot läroböckerna.49 1962 
skildes samhällsläran från historieämnet och samhällskunskap blev ett 
självständigt ämne vid läroverken.  

Samhällskunskapens politiska innehåll och känslighet för politiska 
opinioner ger det en särställning bland skolämnena. Det gör vidare att 
ämnet blir särskilt intressant när det gäller att studera hur dess läromedel 
granskades och godkändes av en statlig nämnd. Hur hanterades 
granskningen av politiskt känsliga frågor? Avspeglades politiska 
förändringar i samhället i granskningen av skolans läromedel? Speciellt 
viktigt blir det att studera detta för läromedel för de lite högre åldrarna, för 
läroverk och gymnasieskola. Det är först högre upp i klasserna som de olika 
samhällsorienterande ämnena mer framträder som individuella ämnen (även 
om detta har varierat under den tid som granskningen pågick). Vidare är det 
först i läromedlen för de lite högre klasserna som frågor som uppfattas som 
mer kontroversiella tas upp. 

Läromedelsgranskningen i forskningen 
Om vi summerar det som hittills framkommit ser vi att det finns en kamp 
om skolans innehåll. Skolans verksamhet beskrivs som både beroende och 
oberoende av övriga samhället och undervisningen skildras som politiskt 
svårstyrd. Samtidigt tillskrivs läromedlen en påverkan på undervisningen. 
Läromedlen är en ramfaktor som, tillsammans med andra ramfaktorer, sägs 
påverka undervisningens innehåll. Det är i detta sammanhang som en statlig 
kontroll av läromedlens innehåll skall förstås. Den statliga granskningen blir 
i sin tur en ramfaktor som påverkar läromedlens innehåll. Detta blir särskilt 
intressant när det gäller ett ämne som handlar om staten och dess 
verksamhet. Vidare har konstaterats att ett statligt engagemang på 
läromedelsmarknaden i allmänhet och en statlig förhandsgranskning i 
synnerhet, inte är ett specifikt svenskt fenomen. Hur har då denna statliga 
förhandsgranskning, i Sverige och i andra länder, studerats i tidigare 
forskning?  

                                                 

49 Bromsjö, Samhällskunskap som skolämne: målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den 
grundläggande skolans högstadium, s 64. 
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Johnsen hävdar i sin översikt över läromedelsforskning att forskarna 
inte har tagit sig an den statliga läromedelsgranskningen i någon större 
omfattning. Hans genomgång av forskningslitteratur från de nordiska 
länderna, flera västeuropeiska stater samt USA, visar att det generellt är ett 
eftersatt område och han skriver att ”no systematic investigations have ever 
been made to examine either the theoretical basis for or the practice of the 
various approval systems”.50 Sikorova påpekar dock att forskning om 
antagande och val av läromedel är en relativt vanlig forskningstradition i 
USA, men ”quite rare in the European educational research”.51  

Följande forskningsöversikt har i första hand fokus på svensk och 
nordisk forskning, men här kommer även forskning från andra europeiska 
länder, USA samt exempel från övriga världsdelar att tas upp. Det är två 
övergripande områden som är relevanta för den här studien. Det första är 
studier som berör den politiska debatten om läromedelsgranskning och de 
argument som förekommer i debatten. Det andra området är studier som 
tar upp genomförandet av läromedelsgranskningen. Här kan urskiljas två 
undergrupper: Den första är studier av den formella granskningsprocessen, 
det vill säga av lagar och regler som ska styra verksamheten. Den andra är 
studier av det reella utförandet av granskningen. 

Sture Långström har i sin avhandling, Författarröst och lärobokstradition, 
intresset riktat främst mot läroboksförfattarna och deras sätt att skriva. Han 
har genomfört intervjuer med flera författare till läroböcker i historia och 
även analyserat deras böcker. Långström formulerar, lite i förbifarten i ett 
empiriskt kapitel, en hypotes om varför granskningen infördes respektive 
avskaffades i Sverige. Han pekar på att när granskningen infördes var den 
svenska demokratin ”ganska ny” och den hotades av såväl det nazistiska 
Tyskland som det kommunistiska Sovjetunionen. Avvecklingen av 
granskningen sammanföll med Sovjetunionens upplösning. Långström 
menar att behovet av granskningen skulle vara påkallat av hotfulla, 
                                                 

50 Johnsen, Textbooks in the kaleidoscope: a critical survey of literature and research on educational texts, 
s 254, 273-285. 
51 Zuzana Sikorova, “The Textbook Selection in Primary and Secondary Schools,” i Caught 
in the Web or Lost in the Textbook? red. Eric Bruillard, et al. (Paris: STEF, IARTEM, IUFM de 
Basse-Normandie, 2006). 
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odemokratiska grannar.52 Långström ägnar även ett kapitel åt statens roll för 
läromedelsproduktionen. I detta kapitel beskriver Långström hur 
granskningen formellt var organiserad och vilka direktiv som gällde för 
granskarna. Hans källor är främst offentliga utredningar och svensk 
författningssamling.53 

När det gäller en beskrivning av det formella granskningsuppdraget i 
Sverige återfinns detta också i Sixten Marklunds Skolsverige 1950-1975. 
Marklund redogör översiktligt för olika utredningar, propositioner med 
mera som berört frågan om läromedelsgranskning.54  

Janne Holmén presenterar i sin avhandling, Den politiska läroboken, en 
studie av ett urval SO-läroböcker från Sverige, Finland och Norge från 
perioden 1930 till 2004. Holmén finner Långströms hypotes om 
avvecklingen av granskningen mindre trolig, men anser ändå att det finns en 
koppling till Sovjetunionens fall. Han skriver, med hänvisning till både 
Sverige och Finland: ”Sannolikt hängde detta samman med att östblockets 
kollaps minskat tron på stark statlig styrning och ökat tilliten till 
marknadslösningar.”55 Liksom Långström har dock Holmén inte närmare 
studerat nedläggningen utan gör antaganden. 

Holméns huvudfråga är huruvida läroböckerna i Sverige, Finland och 
Norge påverkades av kalla kriget och de tre små staternas olika förhållanden 
till de två supermakterna USA och Sovjetunionen. En av hans delfrågor är 
huruvida ”den institutionella styrningen (läroplaner och gransknings-
myndigheter)” påverkade vad som skrevs om USA och Sovjetunionen i 
läroböckerna.56 Holmén finner att läroböckerna förändrades i takt med 
samhällsklimatet i de olika länderna. Resultatet avviker från den gängse 
                                                 

52 Långström, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie  s 154. 
53 Ibid., s 191-207. 
54 Marklund, Skolsverige 1950-1975, del 5 Läroplaner  s 254-262. På en punkt är Marklunds 
beskrivning missvisande. Han menar att Läroboksnämnden enbart granskade läroböcker 
för den obligatoriska skolan, medan det i förordningen (SFS 1938:630, 1§) tydligt står att 
granskningen avser även allmänna läroverk, privata läroverk och kommunala gymnasier.  
55 Holmén,   s 325. 
56 Ibid.  s 49-50, citat s 50. 
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beskrivningen av läroböcker som konservativa. Holmén själv tror att hans 
avvikande resultat beror på att han studerat politiskt känsliga frågor som 
dagsaktuell utrikespolitik. Han pekar på att beskrivningen av äldre historia 
inte ändrades i samma takt. Vad gäller den ”institutionella styrningen” 
menar Holmén att påverkan på böckerna först och främst var indirekt. Om 
granskningen skriver han: 

Den statliga granskningen av läroböcker som under Kalla kriget 
fanns i alla tre undersökningsländer var aldrig något effektivt redskap 
för att underordna läroböckerna statens utrikespolitik. Granskningen 
var godtycklig, och resultatet var starkt beroende av de personliga 
åsikterna hos den som råkat få till uppdrag att granska läroboken.57 

Holmén har sålunda studerat en del av det reella genomförandet av den 
svenska förhandsgranskningen. Detta har även Torvald Olsson gjort. 
Olsson studerar bilden av Indien i ett antal svenska SO-läroböcker för 
högstadiet. Han analyserar även de utlåtanden som skrevs av Läromedels-
nämndens granskare om ett urval av de aktuella böckerna, från perioden 
1974-1983, samt de objektivitetskrav som granskningen skulle utgå från. 
Olssons slutsats är att granskarna i stort sett följde gransknings-
instruktionerna, men att objektivitetsgranskningen ändå inte fungerade 
tillfredställande. Problemet var den objektivitetsdefinition som användes, 
menar Olsson och han föreslår en alternativ definition. Olsson genomförde 
sin studie före avvecklingen av den svenska granskningen och hans 
utgångspunkt var att objektivitetsgranskningen behövdes.58 

När det gäller övrig nordisk forskning om politiska beslut och argument 
för respektive emot statlig läromedelsgranskning finns det två studier som 
berör detta: en finsk och en norsk. Kai R Lehtonen har studerat den 
finländska granskningens tidiga historia. Lehtonen fokuserar på de politiska 
målen för och genomförandet av den finländska granskningen under 
perioden 1870-1884. Han menar att målen för granskningen var:  

                                                 

57 Ibid.  s 332. 
58 Torvald Olsson, Folkökning, fattigdom, religion: objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-
1985 med särskild inriktning på Indien- och u-landsbilden (Löberöd: Plus ultra, 1988). 
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� Kontroll av att böckerna inte innehöll något som staten eller kyrkan 
ansåg ofördelaktigt. 

� En pedagogisk översyn så att böckerna var lämpliga att använda i 
undervisningssyfte. 

� En priskontroll så att elevernas familjer inte fick orimliga 
kostnader.59 

Berit Bratholm har studerat den politiska debatten och besluten om 
läromedelsgranskningen i Norge, från dess införande 1889 till och med dess 
avskaffande år 2001. Hennes frågeställning rör främst vilka politiska 
argument som framförts i debatterna. Granskningen infördes för böcker i 
kristendomskunskap år 1889. Denna granskning ska förstås mot bakgrund 
av motsättningar mellan pietistiska och grundtvigianska värderingar i Norge 
vid den här tiden, menar Bratholm. 1908 utökades granskningen till att gälla 
alla folkskolans läroböcker. Bakgrunden till detta beslut var dels att utbudet 
av läroböcker ansågs vara för stort, dels att flera böcker ”ikke oppfyllte krav 
til faglig standard for lærebøker”. Bratholm lyfter fram att granskningen var 
en viktig del i Arbeiderpartiets politik för en likvärdig skola för alla, medan 
de borgerliga partierna har varit mer tveksamma till granskningen under sina 
regeringsperioder. År 2001 rådde dock politisk enighet om avveckling. De 
argument som framfördes för en avveckling i Norge var att det skulle vara 
de enskilda skolornas och lärarnas ansvar att lägga upp undervisningen. 
Lärarna skulle uppmuntras att använda olika läromedel och att tillämpa en 
aktiv lärobokskritik. Vidare skulle förlag, författare och ämnesmiljöer sörja 
för kvalitetskontrollen.60 

                                                 

59 Kai R. Lehtonen, Valtiovalta ja oppikirjat: senaatti ja kouluhallitus oppi- ja kansakoulun 
oppikirjojen valvojina Suomessa 1870-1884 (The state and textbooks: the Senate and the National board 
of education as monitors of secondary and elementary school textbooks in Finland in 1870-1884) 
(Helsinki: 1983) s II (english summary). Då Lehtonens studie är skriven på finska har jag 
tyvärr endast kunnat ta del av den engelska sammanfattningen. 
60 Bratholm, “Godkjenningsordningen for laereböker 1889-2001, en historisk 
gjennomgang.” 



Kapitel 1 

30 

Det finns även en norsk studie av det reella genomförandet av 
granskningen. Det är Bjarne Bjørndals studie från 1982 av ett antal samtida 
granskningsutlåtanden från norska läroboksgranskare. Bjørndal jämför dessa 
utlåtanden med de riktlinjer som fanns för granskningen. Han konstaterar 
att granskningsutlåtandena oftast tog fasta på ämnesinnehållet. Enligt 
instruktionerna skulle även läromedlens pedagogiska aspekter bedömas, 
men det var inte lika vanligt förekommande i utlåtandena. Bjørndals studie 
är, liksom Olssons, normativt inriktad med fokus på att förbättra den 
dåvarande norska granskningen.61 

Vad det gäller hur granskningen genomförs och vilka krav som ställs på 
läromedlen finns det även ett antal tyska studier.62 I en studie från 2006 ger 
Verena Brandenberg en översikt över det tyska systemet, men fokuserar 
främst på granskningen i Bayern. Även Peer Friess har skrivit en artikel om 
granskningen i Bayern, då med fokus på granskningen av historieböcker. 
Både Brandenberg och Friess beskriver såväl urvalskriterier som hur 
processen går till. Urvalskriterierna skiljer sig åt mellan olika delstater. Några 
delstater har till exempel lärobokens pris som ett viktigt kriterium, enligt 
Brandenberg. Granskningen i Bayern är omfattande och tar upp flera olika 
punkter. Här gäller exempelvis specifika krav på tryckets kvalitet, på språket 
samt att boken ska vara i enlighet med senaste forskningen och inte får 
innehålla några sakfel.63 Granskningen sker i flera steg och det slutgiltiga 
beslutet tas av tjänstemän på Bayerns kulturministerium. Brandenberg 

                                                 

61 Bjarne Bjørndal, Et studium i laerebøkenes didaktikk, Rapport / Prosjekt: Laerebøkene og skolens 
innhold, 1 (Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitet i Oslo, 1982). 
62 För en sammanställning över tysk forskning om läromedelsgranskning se översikt gjord 
av Georg-Eckert-Institut: “Schulbuchzulassung - Literatur im Bestand der Bibliothek des 
Georg-Eckert-Instituts,”  (Braunschweig: Georg-Eckert-Institut für Internationale 
Schulbuchforschung, 2007). 
63 Verena Brandenberg, Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern: mit 
einer Fallstudie zum bayrischen Zulassungsverfahren, vol. 18, Alles Buch - Studien der Erlanger 
Buchwissenschaft (Buchwissenschaft / Universität Erlangen-Nürnberg, 2006) s 84-86. Peer 
Friess, “Das bayrische Zulassungsverfahren für Schulbücher im Fach Geschichte,” 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 49 (1998): s 183-184. 
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menar att 95 % av böckerna inte blir godkända vid en första ansökan, men 
efter omarbetning godkänns de flesta.64 

Det slovakiska granskningssystemet behandlas i ett par artiklar av Maria 
Nogova och Jana Huttova samt även i en studie av Zuzana Sikorova.65 Det 
slovakiska exemplet visar tydligt hur en större politisk omvälvning i ett land 
leder till en reformering av hela utbildningssystemet och därmed även till en 
förändrad läromedelsgranskning. 

Michael A. Tulley har studerat argumenten för förhandsgranskning i 
USA. Här är det upp till delstaterna att avgöra om läromedlen ska granskas i 
förväg och hur det i så fall skall göras. Delstaterna kan, något förenklat, 
delas in i två grupper, som har varit stabila i flera decennier:  

� ”Adoption states” har någon form av förhandsgranskning på 
delstatsnivå och de olika skoldistrikten får välja på böcker som är 
godkända på delstatsnivå. Det är 22 stater och de finns framförallt i 
södra och västra USA. Delstater som finansierar läromedlen med 
delstatsmedel är mer benägna att ha någon form av granskning på 
delstatsnivå. 

                                                 

64 Brandenberg, Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern: mit einer 
Fallstudie zum bayrischen Zulassungsverfahren  s 88-89. Friess, “Das bayrische 
Zulassungsverfahren für Schulbücher im Fach Geschichte,” s 181-183. 
65 Jana Huttova och Maria Nogova, “Education and Textbook Systems in the Slovak 
Republic,” i 'Has Past Passed?' Textbooks and Educational Media for the 21st Century, red. Mike 
Horsley, et al., Stockholm Library of Curriculum Studies (Stockholm: LHS Förlag, 2005). Maria 
Nogova och Jana Huttova, “Process of Development and Testing of Textbook Evaluation 
Criteria in Slovakia,” i Caught in the Web or Lost in the Textbook? red. Eric Bruillard, et al. 
(Paris: STEF, IARTEM, IUFM de Basse-Normandie, 2006).  Sikorova har gjort en översikt 
över produktion och granskningsprocedurer av läromedel i 35 länder (mestadels Europa, 
Nordamerika och Asien). Hon har även gjort en utförligare studie av granskningen i 
Bayern, Slovakien, Tjeckien och Österrike. I Bayern, Tjeckien och Österrike är 
granskningen tämligen lika, menar Sikorova, medan Slovakien har ett något annorlunda 
system. Se vidare i Sikorova, Výber ucebnic na základnich s strednich skolách (The Textbook 
Selection in Primary and Secondary Schools)  (english summary). (Eftersom Sikorovas studie är 
skriven på tjeckiska har jag endast kunnat ta del av den engelska sammanfattningen.)  
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� ”Nonadoption states” har inte någon granskning på delstatsnivå 
utan frågan avgörs helt på lokal nivå (där det mycket väl kan 
förekomma lokala granskningskommittéer). Det är 28 delstater i 
framförallt norra och östra USA.66 

Tulley studerar lagstiftningen i samtliga delstater med förhandsgranskning. 
Vidare genomför han intervjuer med tre olika grupper av aktörer: 
tjänstemän som arbetar med läromedelsgranskningsproceduren (en från 
varje delstat), representanter för olika bokförlag samt medlemmar av lokala 
kommittéer för antagning av läromedel (från delstaten Indiana). I såväl 
litteraturstudien som i intervjuerna urskiljer Tulley främst tre uttalade skäl 
till granskningen: 

� Uppnå en enig tolkning av läroplanen i hela delstaten 

� Garantera att läromedlen är av högsta kvalitet 

� Minska kostnaderna för läromedel 

Huruvida granskningen fungerar tillfredställande för att uppnå dessa mål, 
rådde det delade meningar om bland intervjupersonerna.67  

Farr, Tulley och Powell presenterar i en forskningsöversikt en studie av 
lagstiftningen i såväl ”adoption states” som ”nonadoption states” och 
intervjuer med anställda i skoldistrikt från olika delstater. Syftet med studien 
är att jämföra delstater med respektive utan förhandsgranskning. De 
sammanfattar resultatet med att de fördelar som kan uppnås med en 

                                                 

66 Caroline Cody, “The Politics of Textbook Publishing, Adoption, and Use,” i Textbooks 
and Schooling in the United States - Eighty-ninth Yearbook of the National Society for the Study of 
Education, red. David L Elliott och Arthur Woodward (Chicago: University of Chicago 
Press, 1990), s 131-132.,  Michael A. Tulley, “A Despcriptive Study of the Intents of State-
Level Textbook Adoption Processes,” Educational Evaluation and Policy Analysis 7, nr. 3 
(1985): s 289., Michael A. Tulley och Roger Farr, “Textbook Evaluation and Selection,” i 
Textbooks and Schooling in the United States - Eighty-ninth Yearbook of the National Society for the 
Study of Education, red. David L Elliott och Arthur Woodward (Chicago: University of 
Chicago Press, 1990), s 162-163. 
67 Tulley, “A Despcriptive Study of the Intents of State-Level Textbook Adoption 
Processes,” s 299-302. 
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delstatlig förhandsgranskning likaväl kan uppnås genom en lagstiftning, utan 
”the expense and energy” som en granskningsprocess kräver. 68  

När det gäller genomförandet av förhandsgranskningen utgjordes den 
amerikanska forskningen under den första halvan av 1900-talet främst av 
beskrivande översikter över den formella granskningsprocessen i olika 
delstater. På mitten av 1970-talet kom dock forskningen att intressera sig för 
frågan hur granskningen reellt genomfördes. Tulley och Farr karakteriserar 
den forskning som då växte fram som, ”more in-depth analyses of how 
these processes were being carried out”.69  

I de amerikanska studierna finns ofta en kritik som mynnar ut i att 
författarna vill avskaffa eller i alla fall minska på granskningen. J. Dan 
Marshall har genomfört en kritisk studie av granskningsproceduren i Texas. 
Texas är, liksom Florida och Kalifornien, en stor delstat med 
förhandsgranskning. Stora delstater med förhandsgranskning utgör en viktig 
andel av den amerikanska läromedelsmarknaden och förlagen anpassar sina 
läromedel för att få dem godkända här. De stora delstaternas 
granskningssystem påverkar på så sätt läromedlen även för andra delstater.70 
Granskningen i Texas genomförs i flera steg, med deltagande av aktiva 
lärare, tjänstemän på delstatens skolförvaltning samt politiskt valda 
representanter. Marshall beskriver hur förlagens representanter och enskilda 
medborgare har möjlighet att påverka under olika steg i 
granskningsprocessen.71  

                                                 

68 Roger Farr et al., “The Evaluation and Selection of Basal Readers,” The Elementary School 
Journal 87, nr. 3 (1987): s 271.  
69 Tulley och Farr, “Textbook Evaluation and Selection,” s 163-165. 
70 James R Squire och Richard T Morgan, “The Elementary and High School Textbook 
Market Today,” i Textbooks and Schooling in the United States - Eighty-ninth Yearbook of the 
National Society for the Study of Education, red. David L Elliott och Arthur Woodward 
(Chicago: University of Chicago Press, 1990), s 107. Tulley och Farr, “Textbook Evaluation 
and Selection,” s 165-166. 
71 Dan J. Marshall, “With a Little Help from Some Friends: Publishers, Protesters and 
Texas Textbook Decisions,” i The Politics of the Textbook, red. Michael W Apple och Linda K 
Christian-Smith (New York: Routledge, 1991), s 57-60, 70-73. 
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Även i annan amerikanska forskning beskrivs hur olika intressegrupper 
är aktiva och försöker påverka läromedelsvalen. Caroline Cody påpekar att 
dessa grupper ofta får medias intresse eftersom media har ”a sensitivity to 
textbook issues and to any efforts to control what is read”.72 Richard 
Venezky menar att USA, jämfört med många andra länder, har vaga 
nationella mål för undervisningen, vilket ger ett större inflytande för olika 
organisationer och lokala föräldragrupper i läroplans- och läroboksfrågor.73  

I fråga om övrig internationell forskning som behandlar de politiska 
argumenten för läromedelsgranskning, kan Mariano Narodowski och Laura 
Manolakis studie lyftas fram. De har studerat läroboksgranskning i 
Argentina från 1884 till 1984. De pekar på att oavsett om det varit fråga om 
demokratiskt styre eller diktatur så har granskningen haft mer ideologiska 
förtecken än pedagogiska. Målet har främst varit att skydda ”the argentine 
way of life”. Man har velat skapa en argentinsk nationell sammanhållning 
(då landet haft mycket invandring) och det har ansetts viktig att inte 
böckerna skulle innehålla några socialistiska, kommunistiska eller 
anarkistiska värderingar. Narodowski och Manolakis pekar också på att 
granskningen har haft till uppgift att hålla kostnaderna nere för 
läroböckerna och böcker har kunnat underkännas med hänvisning till att de 
varit för dyra.74  

Beträffande studier som fokuserar på genomförandet av 
läromedelsgranskning finns studier som främst rör det formella 
granskningssystemet. Här kan nämnas Chaechun Gims och Byong-Sun 
Kwaks studier av läromedelsgranskning i Sydkorea och Daniel Chebutuk 
Rotich och Joseph Musakalis studier från Kenya. Gemensamt för dessa 

                                                 

72 Cody, “The Politics of Textbook Publishing, Adoption, and Use,” s 134. 
73 Richard L Venezky, “Textbooks in School and Society,” i Handbook of Research on 
Curriculum: a project of the American Educational Research Association, red. Philip W Jackson 
(New York: Macmillan Pub. Co., 1992), s 443. 
74 Mariano Narodowski och Laura Manolakis, “Defending the 'Argentine Way of Life'. The 
State and Scool Textbooks in Argentina (1884-1984),” Paedagogica Historica 38 (2002): s 301-
302, 304, 316. 
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studier är att de för fram kritik mot de existerande detaljerade gransknings-
systemen i dessa länder i avsikt att förbättra granskningen.75  

Det finns inte någon studie som tar upp den svenska politiska debatten om 
läromedelsgranskningen. Även i den internationella forskningen är det få 
studier som tar upp politisk debatt och argument, men exempel finns från 
Norge, USA och Argentina. Beträffande studier av genomförandet av 
granskningen är översiktliga beskrivningar av det formella gransknings-
uppdraget, som det formuleras i lagar och instruktioner, vanligast. Svensk 
läromedelsgranskning finns på detta sätt beskriven av Långström och 
Marklund. Här finns även exempel på internationell forskning. Vissa av de 
studier som har gjorts har som mål att förbättra den existerande 
granskningen, medan andra studier, främst amerikanska, har en mer kritisk 
inställning till granskningen. I fråga om studier om hur granskningen reellt 
genomförs så berörs detta i mindre delstudier i två svenska avhandlingar. 
Både Olsson och Holmén har studerat ett urval av granskningsutlåtanden. 
Olssons slutsats var att granskningen fungerade i enlighet med 
instruktionerna, medan Holmén menar att granskningen var godtycklig. En 
motsvarande studie av granskningsutlåtanden har även genomförts i Norge.  

Föreliggande studie skiljer sig från samtliga ovan refererade studier på 
det sättet att den tar ett helhetsgrepp på läromedelsgranskningen och 
inkluderar både den politiska debatten och genomförandet. Det möjliggör 
en analys av de politiska argumenten, det formella granskningsuppdraget 
och det reella genomförandet. Med detta fokus för studien krävs teoretiska 
begrepp för styrning och genomförande. 

                                                 

75 Chaechun Gim, “A Critical Review of Textbook Authorization System in the Republic 
of Korea,” i Caught in the Web or Lost in the Textbook? red. Eric Bruillard, et al. (Paris: STEF, 
IARTEM, IUFM de Basse-Normandie, 2006). Byong-Sun Kwak, “Comparison of Korean 
and Namibia School Curriculum with focus on Textbook Provision,” i Caught in the Web or 
Lost in the Textbook? red. Eric Bruillard, et al. (Paris: STEF, IARTEM, IUFM de Basse-
Normandie, 2006). Rotich och Musakali, “Evaluation and Selection of School Textbooks in 
Kenya: The Role of the Ministerial Textbook Vetting Committee.” 
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Politiska beslut och genomförande 
Intresseområdet för denna avhandling är den politiska styrningen av skolan 
och då närmare bestämt hur staten har styrt läromedlen genom en 
obligatorisk statlig förhandsgranskning. Det är såväl de politiska besluten 
om som genomförandet av granskningen som ska studeras. Studien berör 
således politisk styrning i allmänhet och inom skolans område i synnerhet.  

Ovan har en läroplansteoretisk förståelseram beskrivits där skolans 
innehåll ses som resultatet av en maktkamp. För att genomföra studien 
behövs ytterligare teoretiska begrepp som behandlar politisk styrning och 
dessa kommer att hämtas både från läroplansteoretiskt håll och från ett 
statsvetenskapligt implementeringsperspektiv. Från det förstnämnda hämtas 
begreppen formulerings- respektive realiseringsarena. Från det senare får vi 
en uppdelning i olika slags implementationsstyrning samt en uppdelning av 
styrprocessen i olika steg. Gunnar Berg et al argumenterar i sin studie Skolan 
i ett institutionsperspektiv för att de ser klara paralleller mellan läroplans-
perspektivet och ett statsvetenskapligt implementeringsperspektiv. De 
påpekar att begreppen formulerings- och realiseringsarena till stor del 
sammanfaller med implementeringsperspektivets begreppspar politik – 
förvaltning.76  

Bo Lindensjö och Ulf P Lundgrens urskiljer tre olika arenor för 
politiska reformer; formuleringsarenan, realiseringsarenan och transformerings-
/medieringsarenan. Lindensjö och Lundgren ger inte några entydiga 
definitioner av hur de avgränsar de olika arenorna. På formuleringsarena ser 
de dock såväl politiker som central skoladministration som viktiga aktörer. 
På realiseringsarenan verkar aktörerna främst utgöras av de lokala skolorna 
och enskilda lärare. Transformerings- och medieringsarenan beskrivs främst 
som ett mellanled mellan de andra arenorna där utredningar, förslag och 
beslut ”förmedlas medialt, tolkas medialt och transformeras medialt.”77 I 

                                                 

76 Berg et al., Skolan i ett institutionsperspektiv  s 311-312. Se även Gunnar Berg, Att förstå 
skolan: en teori om skolan som institution och skolor som organisationer (Lund: Studentlitteratur, 
2003) s 98-111. 
77 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 173-177, citat s 175. 
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denna studie är det främst begreppen formuleringsarena respektive 
realiseringsarena som kommer att användas. 

Lindensjö och Lundgren påpekar att genomförandet på realiserings-
arenan inte sker i ett steg utan ofta är flera olika processer som följer på 
varandra. De exemplifierar med två olika processer, ”guideline-writing” och 
”field-implementation”. Guideline-writing preciserar de som ”den tolkning 
av reformer tjänstemän gör med utgångspunkt från politiskt fattade beslut. 
Dessa transformeras därmed till bindande regler.” Field-implementation 
definieras som ”den yttersta verkställigheten av reformer”.78 Även stats-
vetaren Rune Premfors tar upp dessa begrepp och ger dem då en svensk 
översättning i riktlinjeskrivning och genomförande på fältet,79 vilka är de begrepp 
som kommer att användas här.  

Inom den statsvetenskapliga forskningen görs en uppdelning mellan ett 
top-down-, eller uppifrånperspektiv, och ett bottom-up-, eller nedifrånperspektiv. 
Uppifrånperspektivet tar sin utgångspunkt i det formella politiska beslutet 
som fattats i organisationens topp och följer sedan styrningskedjan ner i 
organisationen, mot alltmer preciserade riktlinjer. Här är det lagen som är 
utgångspunkten för analysen och forskningsproblemet är att beskriva och 
förklara hur lagen implementeras. Det är i grunden ett rationalistiskt 
perspektiv och förvaltningen ses som ett instrument för beslutsfattarna. 
Viktigt att påpeka är att även om man utgår från den formella hierarkin är 
det inte liktydigt med att se implementering som oproblematisk.80 

I nedifrånperspektivet, är det tvärtom utförarens tjänster som tas som 
utgångspunkt för en studie. Forskaren försöker utifrån en induktiv metod 
förklara varför verksamheten bedrivs som den gör. Här är det en empirisk 
fråga om lagar och regler från högre upp i hierarkin ska tas med i analysen 

                                                 

78 Ibid.  s 176. 
79 Rune Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Politisk orientering, 
(Lund: Studentlitteratur, 1989) s 121. 
80 Anders Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” i 
Politik som organisation - förvaltningspolitikens grundproblem, red. Bo Rothstein (Stockholm: SNS 
Förlag, 2001), s 21, 24. Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 
124. 
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eller ej. Om de inte spelar någon roll för hur verksamheten bedrivs ska de 
uteslutas.81 Två teorier brukar framförallt lyftas fram som exempel på 
nedifrånperspektivet. Den ena är Street-level bureaucrats, eller närbyråkratsteorin. 
Här är utgångspunkten att i en verksamhet som kännetecknas av att 
professionella tjänstemän möter sina klienter öga mot öga är det dessa 
professionella tjänstemän som avgör den reella politiken. Deras verksamhet 
har politiska beslutsfattare väldigt svårt att kontrollera.82 Det andra exemplet 
är nätverksperspektivet. Här framhålls att politiken utformas i nätverk av olika 
offentliga och privata aktörer.83 

Stundtals har det varit en starkt polariserad debatt om det är uppifrån- 
eller nedifrånperspektivet som är mest ”rätt”. Men det har också gjorts flera 
syntesförsök mellan de olika perspektiven. Trots dessa försök verkar 
uppdelningen i stort sett kvarstå.84 Premfors påpekar att en viktig skiljelinje 
mellan de två perspektiven är metoden. I nerifrånperspektiven är det enbart 
induktiv metod som tillämpas. Forskaren ska, främst genom intervjuer, 
kartlägga vilka de viktiga aktörerna är och hur de ser på det aktuella 
policyproblemet.85 Forskaren måste således välja sitt perspektiv. Statsvetarna 
Anders Sannerstedt och Lennart Lundquist framhåller båda att detta val bör 
avgöras av vilket politikområde man studerar.86  

Den här studien utgår från ett uppifrånperspektiv av främst tre skäl. Det 
första argumentet är att i den typ av verksamhet som studeras här (där det 
                                                 

81 Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 24-25. 
82Ibid., s 21-22. Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 123-125.  
För mer utförligt om närbyråkratsteorin se Michael Lipsky, Street-level bureaucracy: dilemmas of 
the individual in public services (New York: Russell Sage Foundation, 1980). 
83 Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 23-24., 
Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 123-125. 
84 Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 123-125. Sannerstedt, 
“Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 25. 
85 Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 125. 
86 Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 26., 
Lennart Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach, Lund political studies, 54 
(Lund, Bromley: Studentlitteratur, Chartwell-Bratt, 1987) s 26. 
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inte är fråga om närbyråkratsverksamhet) har det politiska beslutet ofta en 
roll för genomförandeprocessen.87 Hur stor roll det har, blir en empirisk 
fråga. Det andra argument är att detta är fråga om en historisk studie, där 
kronologin har en central betydelse. Beslutsprocessen är steget före 
implementering i policyprocessen och därmed blir den ordningen logisk att 
följa. (Dock med viss reservation, som kommer att diskuteras mer nedan.) 
Mitt tredje argument gäller studiens omfattning, från 1930- till 1990-tal. Det 
är frågan om flera olika beslut och implementeringar. Att gå tillväga enligt 
nerifrånperspektivets induktiva metoder för alla dessa beslut skulle medföra 
en alltför omfattande studie. Det hade krävt en begränsning till en kortare 
tidsperiod, varpå en viktig poäng med den här studien, att kunna undersöka 
hela perioden av svensk läroboksgranskning, hade gått förlorad.  

En problematiserad bild av förvaltningen 
Det är viktigt att påpeka att ett uppifrånperspektiv inte innebär att 
implementering ses som en enkel och okomplicerad process med ett på 
förhand givet utfall. Den enkla uppdelning som man inom statsvetenskapen 
tidigare har gjort mellan beslutsprocessen, som leder fram till det formella 
beslutet, och implementeringsprocessen, där det formella beslutet omsätts i 
praktiken, har alltmer problematiserats. Tre viktiga skäl till detta är: 

� Flera av aktörerna är aktiva i båda processerna. Tjänstemän kan vara 
initiativtagare till att problemet, eller åtgärden, överhuvudtaget har 
kommit upp på dagordningen, och/eller de kan ha berett frågan.  

� Implementeringen av en reform kan komma igång innan den är 
formellt beslutad. När det gäller större politiska reformer är 
innehållet ofta känt i förväg och därför kan förvaltningen börja 
tillämpa den innan beslutsprocessen är formellt avslutad. 

� Införandet av ”relativt oprecisa beslut” leder till att man är tvungen 
att precisera och kanske formulera om målen för reformen. Det kan 

                                                 

87 Premfors, Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet  s 124. 
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leda till krav på nya beslut. En reform startar således en fortsatt 
idéutveckling.88 

Lindensjö och Lundgrens arenabegrepp kan vid första anblicken ge intryck 
av att vara en sådan uppdelning mellan beslut och genomförande som 
kritiseras ovan. Men jag menar att det är fullt möjligt att använda sig av 
dessa arenabegrepp utan att hävda att formuleringsarenan enbart har 
politiker som aktörer eller att realiseringsarenan är förvaltningens raka och 
problemfria genomförande av dessa beslut. Såväl byråkrater som politiker 
kan agera på samtliga arenor. Det är inte så att processen på en arena måste 
slutföras först innan nästa arena tar vid, utan förlopp kan ske på samtliga 
arenor parallellt. Därför finner jag ingen motsats i att använda dessa arena-
begrepp i den här studien. 

Policyprocessen brukar beskrivas utifrån fem steg: initiering, beredning, 
beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Fyra olika huvud-
kategorier av aktörer kan lyftas fram: politiker, förvaltningsverksamma, 
intressenter och samhällsmedlemmar. I princip kan vilken aktör som helst 
verka i vilken som helst av de olika delarna, påpekar Lundquist. Dock med 
ett undantag; det är enbart politikerna som sköter det formella 
beslutsfattandet. Förutom det undantaget finns det således påverkans-
möjligheter för förvaltningen genom hela processen. Lundquist hävdar att 
förvaltningens makt ”kan vara av avgörande vikt” i samtliga delar. Till 
förvaltningens styrka är att den ofta besitter en stor kunskap, förvaltningen 
är stor och kan därför vara svår för politikerna att överblicka och slutligen 
finns det en kontinuitet inom förvaltningen då den inte riskerar att bytas ut 
vid allmänna val. Man bör dock hålla i minnet att möjlighet att påverka inte 
behöver betyda att man verkligen utnyttjar denna möjlighet.89 De delar av 
policyprocessen som kommer att tas upp i den här studien är främst 
beslutsfattandet på formuleringsarenan och implementeringen på 
realiseringsarenan. Det är främst politiker och tjänstemän som är aktiva som 
beslutsfattare och genomförare. 
                                                 

88Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 26-28.    
89Lennart Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle (Lund: Studentlitteratur, 1992) s 12-13, 17, 
70, 100-102.    
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Implementationsstyrning 
Relationen mellan beslutsfattare och genomförare när det gäller 
implementering kan beskrivas med styrning och kontroll, menar 
Sannerstedt. Lundquist använder sig av styrningsbegreppet. Den danske 
statsvetaren Peter Bogason menar att ”control” dominerar i den anglo-
saxiska traditionen, medan ”steering” är vanligare i den nord-europeiska 
traditionen.90 I denna studie kommer styrningsbegreppet att användas. 

Lundquist presenterar en modell för implementationsstyrning. Själva 
styrningen definierar han på följande sätt: 

Political steering means actors’ attempts to affect other actors. 
Implementaion steering, as a type of political steering, refers to 
politicans affecting bureaucrats, higher bureaucrats affecting lower 
bureaucrats, and the state affecting members of the society. 
Ordinarly, an attempt to affect another actor is not a goal in itself. 
Rather the steerer seeks to achieve certain outcomes through the 
steering reactions.91  

Lundquist menar att man kan se tre slags implementationsstyrning: 

� Förvaltningsstyrning: när rikspolitiker styr förvaltningen 

� Organisationsstyrning: när överordnade förvaltningsorgan eller tjänste-
män styr underordnade organ eller tjänstemän. 

� Samhällsstyrning: när förvaltningen styr samhällsmedlemmar, enskilda 
eller kollektiv (Det finns också exempel på när politiker styr 
samhällsmedlemmar direkt och förvaltningens roll blir då att 
övervaka att det efterlevs.)92  

                                                 

90 Sannerstedt, “Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken,” s 20. 
Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach. Peter Bogason, “Control for 
whom? Recent advances in research on governmental guidance and control,” European 
Journal of Political Research  (1991): s 195. 
91 Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach  s 35 (kursivering i originalet). 
92Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle  s 71. Lundquist, Implementation steering: an actor-
structure approach  s 71. 
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Notera att aktörerna i Lundquist modell kan vara såväl individer som 
kollektiv. När det gäller relationen mellan den styrande och den styrde 
måste modellen anpassas beroende på vilken typ av aktörer det gäller. Det 
blir en mer komplex relation när det är frågan om kollektiv, påpekar 
Lundquist.93  

I föreliggande studie är det förvaltningsstyrningen och organisations-
styrningen som kommer att studeras. Förvaltningsstyrningen kommer i 
fråga när det gäller hur politikerna styr förvaltningen för att den ska 
genomföra läromedelsgranskningen i enlighet med politikernas intentioner. 
När vi däremot studerar hur granskningsnämnden försökte få sina utsedda 
granskare att genomföra granskningen av läromedlen på ett visst sätt är det 
fråga om organisationsstyrning.  

När det gäller själva styrprocessen beskrivs den i fyra steg: 

� styrningsutformning, det vill säga A:s skapande av styråtgärder i en 
process från initiering till implementering och evaluering 

� styrningsåtgärder, A:s styråtgärder, det vill säga information, agerande, 
resurser med mera som förs över från A till B 

� styrningsreaktion, det vill säga B:s reaktion på styråtgärderna 

� styrningsresultat, vilket är resultatet av B:s reaktion 94 

Det första och det tredje steget är fråga om beslutsfattandeprocesser. De 
andra två avser resultaten av dessa beslutsfattanden.95 I modellen följer det 
ena steget logiskt efter det andra. Verkligheten är mycket mer komplicerad, 
påpekar Lundquist: ”In reality, activity in all the stages is simultaneous, and 
the stages themselves continuously overlap.”96 

                                                 

93 Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach  s 75. 
94 Ibid.  s 35. Lundquists text är på engelska och de begrepp han använder är steering 
formation, steering measures, steering reactions samt steering outcomes. För att undvika att använda 
engelska begrepp i den svenska texten har jag valt att göra en svensk översättning. 
95 Ibid.  s 85. 
96 Ibid.  s 120. 
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De tidigare presenterade begreppen riktlinjeskrivning respektive 
genomförandet på fältet är två led i organisationsstyrningen. Riktlinje-
skrivningen är en form av styrningsåtgärd och genomförandet på fältet är 
frågan om styrningsresultat I denna studie kommer detta att gälla till 
exempel läromedelsnämndens formulering av instruktioner till de utsedda 
granskarna respektive hur granskarna genomförde granskningen av ett 
specifikt läromedel. 

Styrningen är beroende av båda aktörernas förmåga att förstå, kunna 
och vilja.  Hur B reagerar på A:s styrning, det vill säga B:s styrningsreaktion, 
beror på hur B förstår A:s styrning, om han/hon kan agera som B vill (har 
kunskap och andra resurser) samt om B vill implementera A:s styrning.97 Att 
A försöker styra B innebär inte att det kommer att gå som A avsett: 

The steering relation from A to B only implies that certain 
information and certain actions follow the stipulated course. The 
model says nothing about who actually controls the relation by 
controlling the outcomes of the process. The problem of power is 
empirical.98 

Den enskilde aktören har således en möjlighet att agera på annat sätt. I den 
här studien kommer det att benämnas som aktörens frirum.99 

Lundquist skiljer på direkt och indirekt styrning, även om han påpekar 
att båda dessa alltid förekommer tillsammans. Direkt styrning (substans-
styrning) är när beslutsfattaren direkt talar om vilket innehåll tillämparens 
åtgärder ska ha. Med den indirekta styrningen försöker beslutsfattaren 
påverka tillämparens förståelse, vilja och/eller kunnande. Det kan till 
exempel handla om att tillföra mer resurser eller beslut om organiseringen 
av förvaltningen.100  

                                                 

97 Ibid.  s 76-78. Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle  s 76-77. 
98 Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach  s 81. 
99 Begreppet är lånat från Berg et al., Skolan i ett institutionsperspektiv  s 59. Det återfinns även 
i Berg, Att förstå skolan: en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 
100 Lundquist, Implementation steering: an actor-structure approach  s 149-150. Lundquist, 
Förvaltning, stat och samhälle  s 78-79. 
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När det gäller förvaltningsstyrningen och de politiska besluten om 
granskningen blir det således intressant att inte bara titta på vad politikerna 
beslutade skulle granskas, utan även hur de ansåg att organiseringen av 
granskningen skulle utformas. Statsvetaren Bo Rothstein pekar på just 
organiseringen av förvaltningen som en mycket viktig form av styrning. 
Organisation är politik, påpekar Rothstein.101 Han beskriver sex olika 
förvaltningsmodeller, som samtliga är idealtyper. De reellt existerande 
förvaltningsformerna är ofta hybridformer av dessa. De sex modellerna 
presenteras i Tabell 1.1, som är hämtad från Rothstein.102  

Som framgår av tabellen skiljer sig de olika förvaltningsmodellerna åt på 
en rad viktiga punkter, som till exempel aktörer och beslutstyper. Rothsteins 
tes är att det är behovet av legitimitet och förtroende för genomförande-
processen som är avgörande för de olika valen av förvaltningsform.103 I 
studiet av läromedelsgranskningen blir det relevant att se hur 
genomförandet organiserades och vilken typ av aktörer som anförtroddes 
uppgiften att genomföra granskningen.  

I detta avsnitt har de teoretiska utgångspunkterna för studien klargjorts och 
några centrala begrepp har presenterats. Från det läroplansteoretiska 
perspektivet har begreppen formuleringsarena respektive realiseringsarena 
hämtats. Från det statsvetenskapliga implementeringsperspektivet har vi fått 
begreppen förvaltningsstyrning och organisationsstyrning samt en 
uppdelning av styrprocessen i fyra steg. Vidare har betydelsen av de enskilda 
aktörernas förmåga, kunskap och vilja betonats. Slutligen har betydelsen av 
hur förvaltningen organiseras poängterats och sex olika modelltyper har 
presenterats. Därmed är det dags att närmare precisera avhandlingens syfte 
och frågeställningar. 

                                                 

101 Bo Rothstein, “Organisation som politik,” i Politik som organisation - förvaltningspolitikens 
grundproblem, red. Bo Rothstein (Stockholm: SNS Förlag, 2001), s 12. 
102 Tabell från Bo Rothstein, “Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet,” i Politik som 
organisation - förvaltningspolitikens grundproblem, red. Bo Rothstein (Stockholm: SNS Förlag, 
2001), s 76. 
103 Ibid., s 72-75. 
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Syfte, frågeställning och undersökningens 
uppläggning 
Den här studien handlar om politisk styrning av skolan och dess innehåll i 
ett historiskt perspektiv. Studien fokuserar främst på en del av den politiska 
styrningen: den statliga förhandsgranskningen av läromedel från starten 
1938 till avskaffandet 1991. Syftet är att studera såväl de politiska besluten 
om, som det konkreta genomförandet av, förhandsgranskningen. De 
politiska besluten och genomförandet sker på skilda arenor och här 
analyseras både varje arena för sig och relationen dem emellan. På detta sätt 
kan både skillnader och likheter mellan de olika arenorna synliggöras och 
analyseras. Syftet kan konkretiseras i följande frågor: 

� Arenan för den politiska beslutsprocessen: Varför infördes 
respektive avskaffades förhandsgranskningen? Vilka argument 
uttalades? Hur kan dessa historiska förändringar förstås? 

� Granskningsarenan: Hur konkretiserades granskningen av läromedel 
i samhällskunskap för gymnasieskolan? Vad granskades? Vad 
grundade sig bedömningarna på? 

� Relationer mellan arenorna: Vilka relationer fanns mellan de 
politiska argumenten och den konkreta granskningen? Hur kan 
dessa förstås? 

Bearbetningen av dessa frågeställningar sker genom fyra olika delstudier, 
vars uppläggning och material ska ges en översiktlig presentation här. I 
avhandlingens fyra empiriska kapitel kommer de olika delstudierna att 
redovisas utförligare. I samtliga fall är det fråga om dokumentanalys.  

Den första delstudien fokuserar på de politiska besluten. Här har gjorts 
en kvalitativ innehållsanalys av offentligt tryck. Det material som främst har 
använts är Statens offentliga utredningar (SOU), propositioner, motioner, 
utskottsbetänkanden och riksdagsprotokoll där frågan om läromedels-
granskning berörs. Denna delstudie presenteras i kapitel två. 

Vad det gäller själva granskningen är det efterlämnade materialet från 
Läroboksnämnden respektive Läromedelsnämnden huvudkällor. Detta 
material finns idag på Riksarkivet, där det är ordnat i olika arkiv beroende 
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på att Läroboks- respektive Läromedelsnämnden har tillhört olika 
myndigheter under olika tidsperioder. Läroboks-/Läromedelsnämndens 
protokoll är en viktig del av materialet. Fram till 1983 är de endast 
beslutsprotokoll och innehåller normalt inga motiveringar. Vid vissa beslut 
bifogades dock en bilaga med korta motiveringar. Från mitten av 1983 och 
framåt gjorde Läromedelsnämnden ett uttalande om varje läromedel i sitt 
protokoll. Utöver protokollen finns även, i vissa ärenden, interna 
föredragningspromemorior från nämndens arbete bevarade. Vidare finns 
nämndens generella instruktioner till granskarna om vad som skulle 
granskas samt olika massutskick som nämnden gjort till granskarna. En stor 
och viktig del av material är de granskningsutlåtanden som nämndens 
granskare skrev om olika läromedel och som de skickade in till nämnden. 
Från förlagen finns främst deras svar på granskarnas utlåtanden.  

Studiet av arkivmaterialet har delats upp i tre olika delstudier. Den 
första berör själva Läroboks-/Läromedelsnämnden och de instruktioner 
som nämnderna gav till sina granskare. Denna studie presenteras i kapitel 
tre.  

Nästa delstudie, som presenteras i kapitel fyra, berör främst de 
granskningsutlåtanden som skrevs om enskilda gymnasieläroböcker i 
samhällskunskap. Här har sex undersökningsperioder från 1938 till 1991 
valts ut. Materialet omfattar drygt ett hundra utlåtanden. För att kunna 
presentera materialet på ett överskådligt sätt har även en kvantitativ 
innehållsanalys genomförts. Val av tidsperioder och redogörelse för hur 
analysen genomfördes kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel fyra.  

Den avslutande delstudien är en fallstudie av ett långdraget 
granskningsärende från 1970-talet. Ärendet är inte valt för att vara ett 
typfall, utan är tvärtom valt för att det var unikt i sin omfattning och sin 
långa behandlingstid. Denna studie återfinns i kapitel 5, som tillika är 
avhandlingens sista empiriska kapitel.  

Det sjätte och avslutande kapitlet utgörs av en diskussion om några av 
studiens viktigaste resultat. 
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KAPITEL 2 

Politisk debatt om läromedelsgranskningen 

Detta kapitel tar upp hur frågan om statlig förhandsgranskning av läromedel 
har behandlats på formuleringsarenan. Den period som ska undersökas 
sträcker sig från det att förslaget om att införa en obligatorisk statlig 
förhandsgranskning lades på 1930-talet till dess att granskningen 
avvecklades på 1990-talet. Vilka politiska argument uttalades för respektive 
emot en förhandsgranskning? Hur har de politiska partierna tagit ställning 
till frågan om förhandsgranskning? Vilka stora tvistefrågor har funnits i 
debatten? Det är frågor som ska besvaras i detta kapitel. 

Material, metod och disposition 
Det material som ligger till grund för denna delstudie är främst offentliga 
utredningar, propositioner, motioner, utskottsbetänkanden och protokoll 
från debatten i riksdagens kammare.104 När det gäller avvecklingen av 
Läromedelsnämnden har även protokoll och korrespondens från 
Läromedelsnämnden använts för att få en bild av förloppet. Läromedels-
nämndens material finns förvarat hos Riksarkivet. 

Utifrån innehållet i den politiska debatten har jag avgränsat tre 
tidsperioder. Den första perioden sträcker sig från 1930-tal till och med 
1950-tal. Under denna period rådde i stort sett en enighet om 
önskvärdheten att ha en statlig förhandsgranskning av läroböcker, men inte 
om hur granskningen skulle organiseras. Den andra perioden sträcker sig 

                                                 

104 I några fall tas remissutlåtanden från olika aktörer upp. Eftersom dessa remissvar inte 
har varit ett huvudintresse har jag använt mig av de sammanfattningar av remisserna som 
finns i propositionerna. Även den mindre utredning som presenterades i frågan 1938 har 
jag läst i den sammanfattning som finns i propositionen. Detta beror på att utredningen 
aldrig publicerades som en SOU, och i det offentliga trycket har jag inte funnit den i någon 
utförligare form än i propositionen. 



Kapitel 2 

50 

från 1960-tal till och med 1980-tal. Under denna period började 
förhandsgranskningen att ifrågasättas av en del företrädare och beslut togs 
om en ändrad omfattning och inriktning av granskningen. Den tredje och 
sista perioden avser det tidiga 1990-talet då granskningen inte längre 
försvarades av något politiskt parti och granskningen avvecklades.  

Det är denna indelning i tre tidsperioder som ligger till grund för 
kapitlets disposition. Varje tidsperiod behandlas var för sig och inleds med 
en kortfattad bakgrundsbeskrivning av det utbildningspolitiska läget i 
Sverige. Därefter beskrivs hur frågan om läromedelsgranskning behandlats i 
den politiska debatten under perioden; vid vilka tillfällen har frågan 
debatterats, vilka utredningar har gjorts och vilka beslut har fattats. Det följs 
av en redogörelse för de argument, för respektive emot granskning, som har 
drivits under den aktuella perioden. Slutligen behandlas frågan om vilka 
ämnen som har vållat debatt och diskussion. När det gäller den tredje 
tidsperioden ser dispositionen något annorlunda ut på grund av avsaknaden 
av polisk debatt under perioden. Kapitlet avslutas med en summering. 

1930-1950-tal Enighet om granskning, oenighet 
om organisation 

Utbildningspolitisk bakgrund 
Vid 1900-talets början hade Sverige två parallella skolsystem: lärdomsskolan 
och folkskolan. Lindensjö och Lundgren beskriver de två skolsystemen på 
följande sätt:  

Folkskolans roll var att fostra, för att använda Tingstens ord för Gud 
och Fosterlandet. Lärdomsskolans eller läroverkens roll var att fostra 
till goda ämbetsmän i staten och att garantera att ett visst 
bildningsgods återskapades.105  

Den svenska skoldebatten dominerades långt in på 1900-talet av frågan om 
och hur dessa två olika skolformer skulle kunna förenas i en gemensam 

                                                 

105 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 30. 
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bottenskola. Parallellskolesystemet försvarades främst av konservativa 
grupper, medan liberaler och socialdemokrater ville se en gemensam 
bottenskola. I och med rösträttsreformerna i början av 1900-talet och 
parlamentarismens genombrott kom socialdemokrater och liberaler att få 
större politisk inflytande. Det politiska läget på 1920-talet var instabilt med 
flera kortvariga regeringar. Trots det var 1920-talet en aktiv reformperiod i 
skolpolitiken.106 1927 beslutades till exempel om en dubbel anknytning 
mellan folkskola och läroverk.  

Från 1932 tillträdde socialdemokraterna regeringsmakten och inledde en 
lång period av regeringsinnehav, ensamma eller under vissa perioder i 
samregerande med bondeförbundet. 1930-talet blev dock inte ett årtionde 
för stora skolreformer utan kan snarast rubriceras som en ”reformpaus”.107 
Den enda skolreform som infördes under 1930-talet var 1936 års beslut om 
ett sjunde skolår för folkskolan. 1930-talet var ekonomisk kristid vilket kan 
ha spelat in när det gäller vilka politiska reformer som skulle prioriteras.  

Under andra världskriget styrdes Sverige av en samlingsregering och de 
politiska partierna hade borgfred. På 1940-talet inleddes åter ett intensivt 
reformarbete och två stora skolutredningar genomfördes. Detta var 
”utredningarnas årtionde”.108 Den första stora utredningen var 1940 års 
skolutredning, vilken kom att arbeta i sju år. Då den inte lyckades ena sig 
tillsattes ytterligare en utredning, 1946 års skolkommission, innan den första 
utredningen hade avlämnat sitt slutbetänkande. Den stora stötestenen var 
frågan om när differentieringen skulle börja. En av de förändringar som 
dock verkligen genomfördes under detta årtionde var 1946 års beslut om 
fria läroböcker i folkskolan.  

Fyra starka motiv för förändringarna av det svenska skolväsendet efter 
andra världskriget har lyfts fram i tidigare forskning. De tre första är 
förändringar i befolkningsstrukturen, urbanisering och ”behovet av att 
samplanera utbildningen med arbetsmarknaden vad gällde kvantitet och 

                                                 

106 Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 113. 
107 Ibid.  116. 
108 Sven G. Hartman, Lärares kunskap: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria 
(Linköping: Skapande Vetande, Linköpings universitet, 1995) s 35. 
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kvalitet”.109 Det fjärde motivet bottnar i erfarenheterna av andra världskriget 
och gällde att man ville ”skapa en demokratisk skola”. Med demokratisk 
skola avsågs inte bara den organisatoriska uppbyggnaden av skolan utan 
även ”dess långsiktiga syfte och därmed dess inre arbete”.110  

Efter 1940-talets stora utredningar följde 1950-talets försöksverksamhet 
med en enhetsskola. Genom att starta en försöksverksamhet som senare 
skulle utvärderas kunde politikerna komma fram till ett beslut, där 1940-
talets stora utredningar inte hade lyckats enas. Samtidigt beslutades också 
om en nioårig skolplikt. Under 1950-talet påbörjades, i enhetsskoleförsökets 
spår, en omfattande läromedelsutveckling.111  

Granskningsfrågan i riksdagen 
Från och med 1930-talet, fram till och med 1950-talet, togs frågan om en 
statlig förhandsgranskning av läroböcker upp vid framförallt tre tillfällen i 
den politiska debatten: 

 
1936-38 1936 lade den socialdemokratiska regeringen en första 

proposition om att inrätta en statlig förhandsgranskning av 
läroböcker. På grund av oenighet kring organiseringen av 
granskningen fördröjdes beslutet i riksdagen till 1938.  

1945-48 1945 väckte ett antal socialdemokratiska motionärer frågan om 
att se över Läroboksnämndens verksamhet. Det föranledde en 
ny utredning och en proposition om vissa organisatoriska 
förändringar 1948. 

1952 En utredning presenterades om Skolöverstyrelsens 
organisation. Utredningens förslag innebar också en 
omorganisation av Läroboksnämnden och dess verksamhet. 

                                                 

109 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori (Stockholm: 
Utbildningsförlaget, 1989) s 106-109. 
110 Ibid.  s 110.  Hartman, Lärares kunskap: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria  s 36. 
111 Hartman, Lärares kunskap: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria  s 35. 
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Regeringen valde dock att i sin proposition inte förorda någon 
förändring av Läroboksnämnden. 

 
Under 1800-talets senare del utfördes ett antal läroboksgranskningar av 
tillfälligt tillsatta, statliga kommissioner, vilka granskade läroböcker i olika 
ämnen. Från och med sent 1910-tal till och med första halvan av 1930-talet 
lades vid ett flertal tillfällen motioner i riksdagen om behovet av att 
begränsa familjernas kostnader för läroböckerna. Läroboksfrågan berördes 
även av en av 1920-talets skolutredningar, 1927 års skolsakkunniga. 1934 
tillsatte den socialdemokratiska regeringen och ecklesiastikminister Arthur 
Engberg en utredning med två olika uppdrag. Det första uppdraget var att, 
med hjälp av ämnesexperter, granska befintliga läroböcker för folkskola och 
läroverk. Det andra uppdraget var att undersöka ”huruvida ett fortsatt 
framtida granskningsförfarande i fråga om läroböcker kan anses erforderligt 
och vilka åtgärder i sådant hänseende kunna befinnas lämpliga”.112  

Utredningen var klar med båda sina uppdrag 1936. I granskningen av 
existerande läroböcker utgick utredarna från elva olika kriterier. Dessa 
kriterier gällde bland annat att stoffet skulle vara anpassat till gällande 
undervisningsplan och den kurs där läroboken skulle användas. Stoff och 
språk skulle vara anpassat med tanke på elevernas ålder. Priset på läroboken 
skulle inte vara högre än vad som kunde anses skäligt och normalt. Vidare 
skulle innehållet vara ”vederhäftigt” och ”motsvara den vetenskapliga 
utvecklingen”. Av de 921 läroverksböcker (från samtliga ämnen) som 
granskades fick 213 omdömet icke godkänd. Motsvarande siffror för folk- 
och fortsättningsskolor var 105 icke godkända av 389 granskade läroböcker. 
Det stora antalet underkända böcker förklarades med att skolorna använde 
gamla böcker som inte hade anpassats till nyligen förändrade kursplaner.113 

När det gällde ett eventuellt fortsatt granskningsförfarande föreslog 
utredarna att en central förhandsgranskning av läroböcker skulle införas. 
Granskningen skulle enligt förslaget utföras av en särskild nämnd som 
skulle bestå av fem ledamöter. En av dessa skulle representera 
                                                 

112 SOU 1935:45, s 8, 13-27 
113 Ibid. s 34-38 
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allmänintresset, tre skulle vara pedagoger och representera olika skolformer 
och en representant skulle utses av Skolöverstyrelsen, SÖ. Till sin hjälp vid 
granskningen skulle nämnden kunna anlita ämnesexperter. När det gällde 
böcker i kristendomskunskap skulle även en präst, utsedd av biskopen, göra 
en granskning.114 Förhandsgranskningen skulle se till: 

[…] att en lärobok är tillfredställande, vad angår yttre skick och 
hygieniska krav, att den i huvudsak överensstämmer med den 
lärogång, som angives i undervisningsplanen, att den ej är alltför 
omfattande, att eventuella illustrationer tjäna sitt ändamål, att dess 
innehåll är vederhäftigt och dess språk gott samt lämpat efter 
lärjungarnas ålder ävensom att dess pris icke överskrider vad som kan 
anses som skäligt.115 

Det var inte någon i den politiska debatten som diskuterade valet av just 
dessa mål för förhandsgranskningen. Det verkar ha rått en politisk 
samstämmighet om att dessa krav var väsentliga för en lärobok att uppfylla. 

1936 lade den socialdemokratiska regeringen en proposition till 
riksdagen som i stora drag baserades på utredningens förslag. Förslaget 
antogs inte i Statsutskottet, utan dess majoritet förordade att granskningen 
skulle utföras av Skolöverstyrelsen. Även flera socialdemokrater röstade 
mot propositionen. I kammardebatten pläderade då ecklesiastikministern 
för att man inte skulle rösta igenom något förslag alls, utan utreda saken 
ytterligare. Det blev även beslutet i riksdagen. En ny utredning tillsattes och 
denna kom med ett kompromissförslag, enligt vilket granskningen skulle 
utföras av en nämnd som skulle ligga under Skolöverstyrelsen. Detta gav 
Skolöverstyrelsen möjlighet att överpröva nämndens beslut. Slutligen skulle 
ett beslut även kunna hänskjutas till regeringen. 1938 återkom regeringen, 
nu bestående av socialdemokrater och bondeförbundare, med en ny 
proposition som i stort sett var identiskt med det andra utredningsförslaget. 

                                                 

114 Ibid. s 79 
115 Ibid. s 42 
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Denna proposition antogs av riksdagen och redan samma år startade 
Läroboksnämnden sin verksamhet.116  

På våren 1945, under samlingsregeringens tid, lade en grupp social-
demokratiska riksdagsmän en motion som föreslog en ny utredning av 
läroboksfrågan. Motionärerna menade att Läroboksnämnden inte hade 
lyckats bli den garant för ”kvalitativt fullödiga läroböcker” som hade varit 
ett av målen när nämnden skapades. Många läroböcker var ”föråldrade” och 
”dåliga”. En orsak till detta var bristande konkurrens på läroboks-
marknaden, hävdade motionärerna. Den långa granskningstiden när ett 
ärende kunde tas upp i tre olika instanser hämmade tillkomsten av nya och 
bättre läroböcker, menade de.117  

Motionärerna yrkade inte på att granskningen skulle avskaffas, men de 
ville att Läroboksnämndens verksamhet skulle utredas. De ville även låta 
utreda ett eventuellt införande av ett statligt läroboksförlag. Förslaget 
stöddes främst av socialdemokraterna och antogs av riksdagsutskotten. 
Motståndarna mot förslaget kom framförallt från folkpartiet, bonde-
förbundet och högern. De pekade på att Läroboksnämnden hade verkat 
under en kort tid och dessutom till största del under krigstid. Därför var det 
ännu för tidigt att uttala sig om vad denna nämnd egentligen kunde uträtta. 
Vidare motsatte de sig en utredning av ett statligt bokförlag. Motionärernas 
förslag antogs dock av riksdagen och en utredning tillsattes.118  

1947 var utredningen klar. I utredningen föreslogs att Läroboks-
nämnden skulle bli en fristående nämnd som skulle lyda direkt under 
regeringen. Skolöverstyrelsen skulle vara representerad i nämnden. Den 
socialdemokratiska regeringen och ecklesiastikminister Josef Weijne, lade 
1948 en proposition som låg i linje med utredningens förslag.119 I och med 
1948 års proposition var socialdemokraterna tillbaka på, i stort sett, det 
                                                 

116 Statsutskottet 1936:153, riksdagsprotokoll: FK 1936:43, AK 1936:45, Statsutskottet 
1938:155, riksdagsprotokoll: FK 1938:37, AK 1938:37 
117 Motion FK 1945:256, AK 1945:437 
118 Motioner FK 1945:256, AK 1945:437, FK första tillfälliga utskott 1945:14, AK första 
tillfälliga utskott 1945:9, protokoll FK 1945:25, AK 1945:19 
119 SOU 1947:51, proposition 1948:97 
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förslag, som hade lagts 1936, men som då inte hade antagits av riksdagen. 
1948 kunde dock förslaget antas.120 

Bara ett år senare, 1949, tillsattes en utredning som skulle se över 
Skolöverstyrelsens organisation. I uppdraget ingick även att ta upp frågan 
om hur läroboksgranskningen bäst skulle organiseras. När utredarna 
presenterade sitt förslag 1951 förordade de att granskningen skulle skötas av 
Skolöverstyrelsen. Året därpå lade regeringen, som nu åter bestod av 
socialdemokraterna och bondeförbundet, sin proposition. I propositionen 
föreslog ecklesiastikminister Ivar Persson att granskningen även fortsätt-
ningsvis skulle skötas av Läroboksnämnden, enligt den organisation som 
hade rått sedan 1948. Detta förslag antogs av riksdagen.121 Läroboks-
nämnden och dess verksamhet förblev således oförändrad. 

Argument för och emot granskning 
Under den här perioden framfördes två dominerande argument till att ha en 
statlig förhandsgranskning. Det första argumentet var ekonomiskt. Detta 
argument framfördes starkast under framförallt 1930-talet. Det andra 
argumentet handlade om läroböckernas kvalitet. Det förekom under hela 
undersökningsperioden, men blev tydligare och mer uttalat under 1940-
talet.  

Det ekonomiska argumentet handlade om elevernas familjers ekonomi. 
Familjerna betalade för läroböckerna och det förekom kritik mot att denna 
utgift var alltför stor för många familjer. Från politiskt håll ville man minska 
denna utgift för familjerna på främst två olika sätt. Det ena var att hålla nere 
priserna på böckerna. Det andra var att minska antalet läroboksbyten. Om 
samma lärobok användes under en längre tid, kunde en bok ärvas mellan 
syskon och därmed minskade utgifterna för familjerna. Det rådde politisk 
enighet om det önskvärda i en sådan utgiftsminskning. Dock var det en viss 
oenighet om hur det bäst skulle uppnås.  

                                                 

120 Statsutskottet 1948:89, riksdagsprotokoll FK 1948:17 s 31, AK 1948:17, s 42 
121 SOU 1951:29, s 55-57, proposition 1952:149, Statsutskottet 1952:174, riksdagsprotokoll 
FK 1952:21, AK 1952: 21 
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Den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg betonade 
såväl 1936 som 1938 att en viktig uppgift för en statlig förhandsgranskning 
var att bevaka prissättningen på böckerna. Engberg menade att den 
organisering av granskningen som han förordade var mest lämpad att klara 
den uppgiften.122 Men majoriteten i Statsutskottet gick 1936 inte på 
ministerns linje. En av deras viktigaste invändningar var just att de ansåg att 
ministerns förslag inte innehöll tillräckligt kraftfulla åtgärder för att sänka 
priset på läroböckerna. 123 Motsvarade kritik mot 1938 års proposition 
framfördes även av borgerliga representanter i en motion.124 

Den utredning som presenterade sitt förslag om införande av statlig 
granskning 1936, betonade att det gällde att kontrollera utgivningen av nya 
upplagor av gamla böcker. Utredarna menade att nya upplagor var ett stort 
problem. Å ena sidan kunde det vara pedagogiskt motiverat med en ny 
upplaga, å andra sidan fanns hushållens intressen av att hålla ner 
kostnaderna. Varje bok skulle därför vid granskningen jämföras med de 
böcker som redan fanns för att garantera att det var frågan om ”en 
väsentligen ny lärobok”.125 Det var även med hänvisning till det ekonomiska 
argumentet som en av utredarna i 1936 års utredning reserverade sig mot 
majoritetens förslag. Han menade att majoritetens förslag inte skulle lösa 
problemet med de för höga lärobokskostnaderna.126 Det rådde således 
enighet inom utredningen om målet att sänka lärobokskostnaderna. Det var 
medlen som utredarna var oeniga om. 

Även den andra utredningen i granskningsfrågan, som lade fram sitt 
förslag 1938, betonade vikten av priskontroll. Utredaren menade att detta 
var en jämlikhetsfråga mellan stad och landsbygd. Landsbygdens familjer 

                                                 

122 Riksdagsprotokoll AK 1936:45, s 17, proposition 1938:206, s 30-33 
123 Statsutskottet 1936:153, s 22-31 
124 Motion FK 1938:279, AK 1938:411 
125 SOU 1935:45, s 41-52 
126 Ibid. s 133-154 De fyra utredarna var Gideon Danell, Nils Forsell, Ivar Sefve och 
Ragnar Wirsén. Det var Ivar Sefve som reserverade sig mot majoritetsbeslutet. 
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hade utgifter för inackordering av sina barn, och därför var de extra 
beroende av att lärobokspriserna inte var för höga.127 

1945 ville en majoritet i riksdagsutskotten ha en ny utredning i 
läroboksfrågan, eftersom Läroboksnämnden ”icke gentemot förlags-
intressena med tillräcklig kraft mäktar hävda kravet på läroböckernas 
förbilligande”. Vidare efterlyste utskotten att läroboksutbudet borde 
begränsas hårdare för att få fram större upplagor och därmed lägre priser.128 

I den politiska debatten under den här perioden framställdes skolornas 
byten av läroböcker som problematiska, men det är två motsägelsefulla 
bilder som framträder. Den ena bilden, som framkom i till exempel 1936 års 
granskning av existerande läroböcker och 1945 års socialdemokratiska 
motion var att byten skedde för sällan, vilket fick till följd att föråldrade 
läroböcker som inte uppfyllde gällande krav kom till användning. Den andra 
bilden var att läroboksbytena skedde för ofta, vilket orsakade onödiga 
kostnader för elevernas familjer. Denna andra bild förekom i såväl 
utredningar som hos höger- och vänsterpolitiker. Ingen av dessa bilder 
ifrågasattes i debatten. De ställdes inte heller mot varandra utan existerade 
bredvid varandra utan att detta problematiserades.129 

Den första antydan om att priskontroll inte längre var ett viktigt skäl för 
att ha en statlig förhandsgranskning finns i regeringens proposition 1948. 
Ecklesiastikministern påpekade i propositionen att när Läroboksnämnden 
inrättades hade det framförallt varit motiverat av ekonomiska skäl. Det 
gällde att hålla lärobokspriserna nere. Efterhand som allt fler läroböcker 
bekostades av det allmänna var denna synpunkt inte lika aktuell längre, 
                                                 

127 Proposition 1938:206, s 25-26 Utredare var Nils Forsell, som även hade ingått i den 
första utredningsgruppen.  
128 Första kammarens första tillfälliga utskott 1945:14, s 16-19 (citat s 17), Andra 
kammarens första tillfälliga utskott 1945:9, s 16-19  
129 I olika sammanhang sägs ofta att läroboksmarknaden är en konservativ marknad och att 
det är svårt att lansera nya läroböcker. Ämneshistorikern Bengt-Göran Martinsson 
konstaterar till exempel, i sin studie av läroboksval vid läroverk under perioden 1900-1968, 
att läroboksbyten skedde ”förvånansvärt sällan” och i något fall även ”med stor vånda”. Se 
Bengt-Göran Martinsson, “Ett skolämnes utveckling speglat i valet av litteraturhistoriska 
läromedel,” Utbildning och demokrati 5, nr. 3 (1996), s 31.   
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enligt ministern. Nu var det istället främst ”pedagogiska” skäl till att ha en 
förhandsgranskning.130 Vad som menades med pedagogiska skäl preciser-
ades dock inte av ecklesiastikministern.  

Argumentet att granskningen behövdes för att garantera läroböckernas 
kvalitet förekom från början i debatten parallellt med det ekonomiska 
argumentet. Det stärktes dock efterhand och under 1940-talet blev kvalitets-
argumentet det vanligaste argumentet. Kvalitetsargumentet gick främst ut på 
att granskningen skulle se till att läroböckerna höll en god kvalitet, vilket det 
rådde en enighet om bland samtliga debattörer. Däremot kunde olika 
debattörer avse olika saker när de talade om kvalitet och det fanns olika 
uppfattningar om kvaliteten i de existerande läroböckerna. Det rådde, som 
visats ovan, en enighet om granskningens inriktning, men av de aspekter 
som togs upp där betonades olika aspekter av olika debattörer.  

I den proposition där ett införande av förhandsgranskning föreslogs 
1936 beskrevs läroböckerna som ”ett av skolans viktigaste hjälpmedel”. 
Därför var det viktigt att det allmänna höll noga kontroll över böckernas 
kvalitet. Det system som man dittills hade haft lyckades inte fullt ut med 
denna uppsikt och därför förordade regeringen nu en central förhands-
granskning. 131 

Det förekom att frågan om böckernas kvalitet kopplades samman med 
det ekonomiska argumentet. Utgångspunkten var då att ju fler dåliga böcker 
som rensades bort, desto färre böcker fanns tillgängliga och därmed blev 
det större upplagor och lägre priser.132 

Ett tillfälle när det blev tydligt att tolkningen av de uppsatta 
kvalitetskriterierna skiljde sig åt mellan de politiska partierna är i frågan om 
hur de såg på de existerande läroböckerna. Detta debatterades i 1945 års 
riksdagsdebatt. De socialdemokrater som förespråkade en förnyad 
utredning av förhandsgranskningen var kritiska till de existerande 
läroböckernas kvalitet. I motionen yrkades på att riksdagen skulle ställa 
följande krav på regeringen: 
                                                 

130 Proposition 1948:97, s 6 
131 Proposition 1936:143, s 36-37, citat s 36 
132 Riksdagsprotokoll FK 1936:43, s 73-74 
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En snabb utredning angående åtgärder och medverkan från statens 
sida för åstadkommande av en förbättring och modernisering av 
läroböckerna samt ett förbilligande av dessa och övrig skolmaterial 
och att därvid möjligheterna till ett statligt förlag eller andra långt 
syftande åtgärder upptagas till prövning133 

Från motionärernas och utskottsmajoritetens sida hävdades även att många 
läroböcker inte var anpassade till elevernas ålder och mognad. För att 
belägga detta hänvisades bland annat till en undersökning som visade att ett 
stort antal elever inte förstod många av orden i främst kristendoms-
böckerna. Detta visade, menade de socialdemokratiska politikerna, att det 
fanns ett behov av bättre pedagogisk och psykologisk sakkunskap i 
bedömningen av läroböckerna.134 

Kommunisterna var inte så aktiva i läroboksfrågan under den här 
perioden, men en riksdagsledamot, Karl Gustav Johansson, deltog med ett 
inlägg i 1945 års debatt och stödde då den socialdemokratiska linjen. Han 
framhöll att prisfrågan var viktig, men han tryckte också på ”frånvaron av 
objektivitet” i läroböckerna. Särskilt böcker i historia och geografi ansåg han 
hade brister i objektiviteten när exempelvis olika statsskick skulle 
beskrivas.135 

Vänsterns kritik avfärdades till stor del av de borgerliga företrädarna i 
riksdagen. Visst fanns det vissa undermåliga läroböcker, menade de 
borgerliga, men det var inte så illa ställt som socialdemokraterna hävdade. 
De undersökningar som socialdemokraterna hänvisade till visade bara att 
eleverna inte förstod orden lösryckta ur sitt sammanhang. De sade ingenting 
om elevernas förståelse av böckerna som helhet. Vidare var det lärarens sak 
att förklara nya ord för eleverna, så att eleverna kunde utveckla sitt 
ordförråd.136 

Inget politiskt parti ställde sig under den här perioden negativt till en 
statlig förhandsgranskning av läroböcker, men det fanns enstaka negativa 
                                                 

133 Motion FK 1945:256, s 12 
134 Riksdagsprotokoll AK 1945:19, s 76 
135 Ibid. s 88 
136 Ibid. s 79, 82 
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röster. Bokförläggarföreningen menade, i en remiss 1936, att granskningen 
skulle kunna leda till att förlagen bara vågade ge ut ett fåtal böcker, vilka 
man var säker på att de skulle godkännas. Det skulle leda till att färre nya 
böcker utarbetades. Ett annat tänkbart scenario, enligt Bokförläggar-
föreningen, var en utveckling mot högre lärobokspriser då förlagen skulle 
bli tvungna att kompensera sig för kostnader som lagts ut för böcker som 
sedan inte blivit godkända.137  

I den första utredningen reserverade sig en av utredarna, Ivar Sefve, 
mot majoritetens förslag. Han menade att en central förhandsgranskning 
inte var lösningen på det som var huvudproblemet i läroboksfrågan, 
nämligen att läroböckerna utgjorde en alltför stor kostnad för elevernas 
familjer.  Sefve ansåg att majoritetsförslaget var en misstroendeförklaring 
mot skolornas ämneskonferenser och mot Skolöverstyrelsen som var de 
som hittills hade haft ansvaret för antagning av läroböcker. Vidare menade 
han att valet av experter till granskningen skulle bli helt avgörande för hur 
en enskild bok skulle komma att bedömas. Om en bok bedömdes av någon 
som var motståndare till just den författarens pedagogiska idéer skulle 
boken inte godkännas. Det skulle således inte bli fråga om någon opartisk 
och objektiv granskning, enligt reservanten. Sefve var, förutom deltagare i 
utredningen, även riksdagsledamot för högern i andra kammaren. I den 
egenskapen fortsatte han, under debatten 1936, att motsätta sig en central 
förhandsgranskning. Han skrev en motion i frågan och argumenterade även 
mot regeringens proposition i kammardebatten. Sefve var ensam under-
tecknare till sin motion och han fick inte heller stöd av någon annan, vare 
sig från högern eller från något annat parti, i kammardebatten.138 

Med undantag från Bokförläggarföreningen och Sefve, var det inte 
någon som under denna tidsperiod argumenterade mot en statlig 
förhandsgranskning av läroböckerna i den politiska debatten.  

                                                 

137 Proposition 1936:143, s 18-26, 32-34 
138 SOU 1935:45, s 133-154, motion AK 1936:711, riksdagsprotokoll AK 1936:45, s 11-13, 
18 
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Under 1930-talet fram till och med 1950-talet rådde en enighet bland de 
politiska partierna om att ha en statlig förhandsgranskning av läroböcker. 
De skäl som framfördes var att granskningen skulle bidra till att hålla nere 
kostnaderna för läroböckerna samt att det skulle öka läroböckernas kvalitet. 
De få röster som motsatte sig en förhandsgranskning ifrågasatte inte dessa 
mål, men var däremot tveksamma till om förhandsgranskning var rätt medel 
för att nå målen. Läroböckernas kvalitet diskuterades ur följande aspekter: 
uppfyllande av kursplanens krav, moderna i innehåll och utformning (ej 
föråldrade), anpassade till elevernas förkunskaper och förmåga samt 
objektiva. Det rådde på ett plan en enighet kring att läroböckerna skulle 
uppfylla alla dessa krav. Men i riksdagsmaterialet framgår att det, framförallt 
under 1945 års debatt, rådde olika syn på hur väl de existerande, och av 
Läroboksnämnden godkända böckerna, uppfyllde kriterierna. Social-
demokraterna var mer kritiska än de borgerliga och det var endast 
kommunisterna som framförde kritik om bristande objektivitet. Det var 
dock inte dessa frågor som orsakade den stora debatten. 

Tvistefrågor 
Att de politiska partierna var i stort sett eniga om att ha en statlig 
förhandsgranskning av läroböcker under den här perioden, innebar inte att 
det saknades politiska tvisteämnen. 1945 kopplades frågan om 
läroboksgranskning ihop med frågan om ett eventuellt statlig bokförlag, en 
fråga som det rådde stor oenighet om mellan de olika politiska blocken. 
Den största tvistefrågan rörde dock hur läroboksgranskningen skulle 
organiseras. Detta debatterades under hela denna tidsperiod. 

Framförallt rådde det stor oenighet kring vilken roll Skolöverstyrelsen 
skulle spela när det gällde läroboksgranskningen. Två olika uppfattningar 
stod här mot varandra. Enligt den ena stod Skolöverstyrelsen för 
sakkunskapen inom detta område och det var därför självklart att 
granskningen skulle utföras av Skolöverstyrelsen. Denna uppfattning 
företräddes framförallt av högern samt av Skolöverstyrelsen själv, i dess 
remissvar till olika utredningar, men hade även förespråkare bland en del 
socialdemokrater. Enligt den andra uppfattningen var det viktigt att det 
fanns ett lekmannainflytande över granskningen, vilket var svårt att 
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genomföra om Skolöverstyrelsen skulle utföra granskningen. Det var 
framförallt ledande socialdemokrater som framförde denna uppfattning.  

Frågan om Skolöverstyrelsens medverkan hörde således samman med 
om det skulle vara experter eller lekmän som skulle ha det starkaste 
inflytandet över granskningen. De flesta debattörer förespråkade att både 
lekmän och experter skulle delta i granskningen, men det rådde oenighet om 
vilken grupp som skulle vara i majoritet och därmed få det största 
inflytandet. I den politiska debatten definierades aldrig vilka som avsågs 
med lekmän. Men när besluten förverkligades var lekmän till allra största del 
lika med riksdagsmän från olika politiska partier.  

De olika förslag som diskuterades under den här perioden kan 
sammanfattas i Tabell 2.1: 

 
Tabell 2.1 Diskuterade organisationsmodeller 1930-tal till 1950-tal   

Organisering av granskningen  Förespråkare av modellen i politiska debatten 

Skolöverstyrelsen - Högern 1936-38  

- Delar av socialdemokraterna 1945 

- 1951 års utredning om Skolöverstyrelsen 

En särskild nämnd som skulle ligga 
under Skolöverstyrelsen 

- 1938 års utredning om läroboksgranskning 

- Socialdemokraternas och bondeförbundets 
proposition 1938 

En särskild nämnd som skulle ligga 
under regeringen, men med 
representanter för Skolöverstyrelsen 

- 1935 års utredning om läroboksgranskning 

- Socialdemokraternas proposition 1936 

- SOU 1947:51 

- Socialdemokraternas proposition 1948 

- Socialdemokraternas proposition 1952 

 
Av dessa tre olika modeller genomfördes, under denna tidsperiod, aldrig 
den förstnämnda, det vill säga en granskning helt i Skolöverstyrelsens regi. 
Den andra modellen, med en nämnd som lydde under Skolöverstyrelsen, 
var i bruk från 1938 till 1948. Den tredje modellen, med en nämnd som 
lydde direkt under regeringen, var i bruk från 1948 till 1974.  
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Under 1930-talets debatt kopplade den socialdemokratiske ecklesiastik-
ministern Arthur Engberg ihop lekmannarepresentationen med frågan om 
läroböckernas pris. Han menade att ett skäl till att uppgiften inte skulle 
skötas av Skolöverstyrelsen var att det inte enbart var frågan om en 
pedagogisk uppgift att granska läromedlen utan även en ekonomisk dito. 
Han påpekade att Skolöverstyrelsen och andra representanter för skolan 
undervärderade betydelsen av lekmannainflytande vid läroboksgranskning. 
Lekmannaintresset behövdes för att bevaka frågor som rörde ekonomi och 
prissättning av böckerna, menade ministern.139  

Det var dock inte enbart lekmannarepresentationen och bevakningen av 
läroböckernas pris som var socialdemokraternas argument för att 
granskningen inte skulle skötas av Skolöverstyrelsen. I andrakammar-
debatten 1936 tog Engberg upp ett annat argument. Han menade att det i 
läroboksfrågan fanns ”stora, mycket stora och mäktiga förlagsintressen” 
som ville styra bokvalen till skolorna, men valet av böcker måste ske efter 
sakliga synpunkter och inte av andra intressen. Därför skulle kontrollen 
utövas av personer som stod helt utan personliga förbindelser till de stora 
bokförlagen, menade ministern.140 Han liknade högerns förslag vid en 
”offa”, en honungskaka som ser förföriskt god ut, men som är farlig att äta 
och han sade:  

Det intresse från det stora läroboksförlaget, vilket till förespråkare 
haft den stora tidningen, som står det stora förlaget ytterst nära, 
borde för kammaren vara tillräckligt för att se, att här bjuder man en 
’offa’, ägnad att insöva och skapa slummer, där kammaren bör ha 
ögonen öppna.141  

Den ledande oppositionsföreträdaren i den här frågan var Otto Holmdahl. 
Holmdahl var inte bara riksdagsman för högern utan även generaldirektör 
för Skolöverstyrelsen. När Holmdahl protesterade mot ministerns 
insinuationer svarade Engberg att han alls inte hade menat att 

                                                 

139 Riksdagsprotokoll AK 1936:45, s 17, proposition 1938:206, s 30-33 
140 Riksdagsprotokoll AK 1936:45, s 8 

141 Ibid. s 11 
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Skolöverstyrelsen företrädde några ovidkommande intressen. Han hade bara 
avsett att undervisningsråden på Skolöverstyrelsen skulle vara landets 
främsta pedagoger och dessa var tillika ofta läroboksförfattare. Detta var 
inget fel i sig, tvärtom. Det var dock problematiskt om granskningen av 
läroböcker gjordes av personer som hade förbindelse med ett visst förlag, 
sade ministern.142 Liknande argument framfördes även i 1938 års debatt. Då 
talade en socialdemokratisk ledamot om jäv och menade att man inte kunde 
låta vissa läroboksförfattare ”censurera” andra läroboksförfattare.143 

Bo Rothstein pekar, i sin studie av socialdemokraternas skol- och 
arbetsmarknadspolitik, på att ledande socialdemokrater på 1930-talet hyste 
ett lågt förtroende för Skolöverstyrelsen. Han tolkar det faktum att 
Skolöverstyrelsen inte fick granskningsuppgiften som ett tecken på detta 
låga förtroende.144 

Socialdemokraterna var dock långt ifrån eniga i frågan om läroboks-
granskningen. Varken 1936 eller 1938 fanns en fullständig uppslutning 
bland partiets riksdagsledamöter bakom regeringens politik. Rothstein 
framhåller att socialdemokraternas partigrupp överhuvudtaget var splittrad i 
skolfrågorna under perioden 1931-36. Splittringen samvarierade med 
ledamöternas utbildningsbakgrund och klasstillhörighet, enligt Rothstein.145 
När det gäller frågan om läroboksgranskning fanns det en splittring även 
1938. 

1945 hade den socialdemokratiska hållningen i frågan om Skol-
överstyrelsen delvis förändrats. Den socialdemokratiska majoriteten i 
utskottet påpekade att man var tveksam till ”det rationella och lämpliga” i 
att ha en särskild nämnd för granskning av läroböckerna. Denna uppgift 
borde tillfalla Skolöverstyrelsen och möjligheterna till en sådan 

                                                 

142 Ibid. s 15 
143 Riksdagsprotokoll AK 1938:37, s 74 
144 Bo Rothstein, Den socialdemokratiska staten - reformer och förvaltning inom svensk 
arbetsmarknads- och skolpolitik (Lund: Arkiv avhandlingsserie 21, 1986) s 130. 
145 Ibid.  s 129-130. 
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omorganisering borde utredas, menade de.146 En socialdemokratisk utskotts-
ledamot, Gustaf Fahlander, utvecklade detta i kammardebatten: 

Jag beklagar den motsättning som vid tillkomsten av statens 
läroboksnämnd år 1938 fanns mellan skolöverstyrelsen och 
dåvarande departementschefen och som resulterade i att vi utanför 
vårt undervisningsväsen fick en helt friställd nämnd, som skulle syssla 
med denna viktiga och grannlaga uppgift.147 

I propositionen 1948 var dock åter den socialdemokratiska hållningen att 
granskningen inte skulle utföras av Skolöverstyrelsen. De argument som då 
framfördes var dels att ämbetsverket redan var mycket stort, dels att 
Läroboksnämndens arbete hade visat sig fungera mycket bra. Den linje som 
socialdemokratiska ledamöter i riksdagen hade förespråkat 1945 hade 
således förändrats. Här märks inga spår av någon oenighet inom partiet. 
Inga socialdemokrater opponerade sig mot propositionen, varken i utskottet 
eller i kammaren.148  

I regeringens proposition 1952 föreslog regeringen att 
Läromedelsnämnden skulle ha fortsatt ansvar för förhandsgranskningen. 
Ecklesiastikministern, Ivar Persson från bondeförbundet, framhöll att det 
var ”i och för sig naturligt” att granskningen skulle ligga hos Skol-
överstyrelsen, men ministern tog fasta på att några remissinstanser hade 
avstyrkt förslaget. Vidare menade ministern att granskningen var ”en så 
omfattande och betydelsefull arbetsuppgift” att den i alla fall inte borde 
föras över till Skolöverstyrelsen innan dess nya organisation hade hunnit ta 
form ordentligt. Därför var ministern ännu inte beredd att ta slutgiltigt 
beslut i frågan och föreslog att granskningen tills vidare skulle vara kvar hos 
Läroboksnämnden.149  

                                                 

146 Första kammarens första tillfälliga utskott 1945:14, s 16-19 
147 Riksdagsprotokoll FK 1945:25, s 43 
148 Proposition 1948:97, s 22, Statsutskottet 1948:89, riksdagsprotokoll FK 1948:17, AK 
1948:17  
149 Proposition 1952:149, s 25 
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Flera representanter för folkpartiet och högern ifrågasatte behovet av 
lekmannarepresentation. I en motion från 1938 hävdades att lekmännen 
endast skulle kunna göra någon nytta i vissa enstaka fall, om de hade 
sakkunskap inom ett visst område. Till exempel skulle en läkare kunna bidra 
med synpunkter på en bok i hälsolära. I övrigt skulle lekmännen vara helt 
beroende av experterna. Lekmännen skulle inte kunna bidra till att pressa 
priserna på böckerna mer än vad tjänstemän på Skolöverstyrelsen skulle 
kunna. Därmed undrade motionärerna vad regeringen egentligen trodde att 
en granskning enligt regeringens modell skulle kunna uppnå, som inte en 
granskning skött av Skolöverstyrelsen kunde klara.150 

Från högern framhölls även att en lekmannamajoritet kunde befaras bli 
alltför sparsam i den dåvarande situationen när det var hushållens uppgift 
att betala för läroböckerna. I en framtid där läroböcker kanske bekostades 
av allmänna medel, kunde lekmannamajoriteten däremot befaras bli alltför 
spendersam och krävande.151  

Det motstånd mot lekmän i Läroboksnämnden som högern så starkt 
framförde i 1930-talets debatt, återfanns inte alls i 1940-talets debatt. Då var 
det de borgerliga partierna som försvarade Läroboksnämndens insatser. 
Högerpolitikern Karl Magnusson hade, enligt sin egen beskrivning, den 
”föga avundsvärda lotten” att vara lekmannarepresentant i Läroboks-
nämnden. Han beskrev lekmännens arbete i nämnden på följande sätt: 

Vi äro i detta fall givetvis hänvisade till att i väsentlig mån rätta oss 
efter de utlåtanden, som avgivits av de utsedda granskningsmännen. 
Man kan väl inte begära att en trädgårdsmästare skall kunna granska 
en lärobok i den högre matematiken, ja man kan inte ens begära, att 
en lärare i filosofi eller kristendom, ehuru han är akademiskt bildad, 
skall vara kompetent att granska en sådan lärobok. En lärobok måste 
för granskning givetvis hänvisas till en person, som själv är fackman 
inom området. När ett uttalande från en kompetent granskningsman 

                                                 

150 Motion FK 1938:279, AK 1938:411 
151 Riksdagsprotokoll FK 1938:37, s 69-71 
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kommer in till nämnden i avstyrkande eller tillstyrkande riktning, tar 
nämnden givetvis all möjlig hänsyn härtill.152 

Däremot kunde lekmännen i nämnden bedöma lärobokens ”utstyrsel” och 
pris, ansåg Magnusson och här menade han att nämndens arbete hade 
underskattats i debatten.153 Detta liknar den socialdemokratiske ecklesiastik-
ministern Engbergs linje på 1930-talet där han menade att lekmännen 
behövdes i Läroboksnämnden för att kunna pressa lärobokspriserna. 

Otto Holmdahl var högerns främste företrädare i den här frågan på 
1930-talet och även generaldirektör för Skolöverstyrelsen. Genom dessa 
dubbla roller ställdes den traditionella uppdelningen mellan beslutande 
politiker och genomförande tjänsteman på ända. När Holmdahl deltog i 
riksdagsdebatten gjorde han det i sin formella roll som oppositionspolitiker, 
men de andra riksdagsmännen hänvisade till honom i sina tal som 
generaldirektören för Skolöverstyrelsen. Det förekom inte någon diskussion 
kring dessa dubbla roller. Det var ingen som ifrågasatte lämpligheten i att 
den som ledde oppositionen mot beslutet i riksdagen också var 
generaldirektör med en ledande position i implementeringen av beslutet. 

Lundqvist betonar förvaltningens inflytande, men påpekar att det enda 
den inte kan göra är att fatta det formella beslutet.154 Genom sina dubbla 
roller kunde Holmdahl även delta i det formella beslutsfattandet i riksdagen. 
Det är tydligt att Holmdahl inte bara hade möjlighet att påverka beslutet 
utan att han också flitigt försökte använda sig av denna möjlighet. 

Av de fyra utredningar som gjordes i frågan under den här perioden 
förordade tre av dem att granskningen inte skulle utföras av SÖ. Den fjärde 
utredningen, som 1951 lade sitt förslag om en ny organisation för 
Skolöverstyrelsen, föreslog att Läroboksnämnden skulle läggas ner och att 
granskningen skulle flyttas till den omorganiserade Skolöverstyrelsen. 
Utredarnas argument för att Skolöverstyrelsen skulle utföra granskningen 
var att det, med den nya organisationen, var möjligt att kombinera en 

                                                 

152 Riksdagsprotokoll AK 1945:19, s 81 
153 Riksdagsprotokoll AK 1945:19, s 81 
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Politisk debatt om läromedelsgranskningen 

69 

granskning inom Skolöverstyrelsen med lekmannarepresentanter. Vidare 
pekade utredarna på att det var Skolöverstyrelsen som svarade för 
undervisningsplanerna och metodiska anvisningar för olika ämnen. 
Utredarna skrev: 

I själva verket torde dessa planer och anvisningar ha relativt mindre 
betydelse ifråga om undervisningens reella innehåll än de läroböcker, 
vilka utformas på grundval av planerna och anvisningarna.155  

De flesta remissinstanserna stödde förslaget att flytta över granskningen till 
Skolöverstyrelsen. Några remissinstanser var dock emot förslaget, däribland 
Läroboksnämnden.156 

En annan fråga som orsakade stor debatt mellan de politiska partierna 
var förslaget i 1945 års socialdemokratiska motion om att utreda ett 
eventuellt införande av ett statligt bokförlag. På ena sidan i debatten stod 
socialdemokraterna och kommunisterna, som ville se en utredning av 
frågan, och på den andra sidan fanns de borgerliga partierna som motsatte 
sig en utredning. Förslaget om ett statligt förlag var inte nytt, men det hade 
tidigare framförts av främst kommunisterna.  

Folkpartisten Manne Ståhl motiverade sitt motstånd till ett statligt förlag 
på följande sätt: 

Jag är nämligen övertygad om att skolan för ett organiskt liv och att 
detta skall växa naturligt och i frihet. Skall man genom någon 
beskäftig övertro på statens förmåga att ordna och dirigera allting 
lägga band på skolan och stoppa dess utveckling, då äro vi inne på en 
farlig väg157 

Det är föga förvånande att en riksdagsman från folkpartiet på detta sätt 
protesterade mot ett statligt förlag. Intressant att notera är dock att han inte 
såg Läroboksnämndens verksamhet som något hot mot skolan eller som 
någon ”beskäftig övertro på statens förmåga”. En riksdagsledamot från 
                                                 

155 SOU 1951:29, s 56 
156 Proposition 1952:149, s 15-16 
157 Riksdagsprotokoll AK 1945:19, s 90 
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Bondeförbundet, Gunnar Larsson, beskrev tvärtom den existerande 
ordningen i följande ordalag: 

Vi har således genom den nuvarande ordningen med konkurrens 
mellan olika förlag och olika författare i förening med den statliga 
läroboksnämndens granskning den bästa garantien för att vår 
läroboksstandard hålles på en hög nivå.158 

I 1944 års andrakammarval hade kommunisterna nått partiets bästa val-
resultat någonsin i ett andrakammarval. Socialdemokraterna hade dock gått 
bakåt i valet och det var tydligt att socialdemokratern hade fått konkurrens 
av kommunisterna om vänsterväljarna.159 Historikern Lars-Arne Norborg 
beskriver att en stor del av socialdemokraternas politik under åren 1945-51 
kunde genomföras utan kollision med de borgerliga partierna. Men 
arbetarrörelsens efterkrigsprogram innehöll vissa begränsade socialiserings-
krav. Detta i kombination med att en del regleringar från krigstiden behölls 
tolkades från de borgerligas sida som att socialdemokraternas mål var en 
”statsstyrd, centraliserad ekonomi”. Detta protesterade de borgerliga 
partierna emot.160 I det sammanhanget kan socialdemokraternas förslag 
tolkas som ett sätt att försöka radikalisera sin lärobokspolitik. De borgerliga 
partiernas starka motreaktion mot att utreda frågan bör förstås som ett led i 
att motsätta sig statsstyrning på flera olika områden. Det var dock tydligt att 
de borgerliga partierna vid denna tidpunkt inte uppfattade Läroboks-
nämnden som ett otillbörligt försök att statsstyra läroboksmarknaden. 

Frågan om ett eventuellt statligt läroboksförlag orsakade en del debatt under 
tidsperioden från 1930-tal till 1950-tal. Men det som orsakade att 
läroboksgranskningen utreddes upprepade gånger och var föremål för flera 
riksdagsbeslut var frågan om granskningens organisation. Inte vid något av 
dessa tillfällen diskuterades granskningens vara eller icke vara. Detta 

                                                 

158 Ibid. s 86-87 
159 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, 1997) s 204. 
160 Ibid.  s 203-204, 208. 
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mönster bröts 1959 när folkpartiet lade fram förslaget att avveckla 
granskningen helt. Det förslaget markerar en brytpunkt och en inledning för 
en ny tidsperiod. 

1960-1980-tal Ifrågasättande och begynnande 
avveckling 

Utbildningspolitisk bakgrund 
Efter 1940-talets utredningar och 1950-talets försöksverksamhet, blev 1960-
talet genomförandets årtionde på det svenska skolområdet. 1962 togs 
slutligen riksdagsbeslutet om att successivt börja införa en nioårig 
grundskola och därmed även successivt avveckla parallellskolesystemet. 
Samtidigt som det beslutades om en läroplan för den nya grundskolan 
fastslogs att läroplanen skulle vara föremål för rullande reformer. Skol-
överstyrelsen fick uppdraget att bevaka utvecklingen och ta initiativ till 
reformer. 1969 beslutades om den första läroplansrevideringen för grund-
skolan.  

1960-talets stora skolreformer omfattade inte bara den obligatoriska 
skolan. 1964 togs beslut om nytt gymnasium och inrättandet av fackskolor. 
Fyra år senare beslutades att gymnasiet, fackskolorna och yrkesskolan skulle 
integreras och bilda den nya gymnasieskolan, vilket kom att genomföras 
1971. En ny läroplan för gymnasieskolan trädde i kraft 1970. Allmänna 
ämnen, som svenska och samhällskunskap, stärktes nu inom de 
yrkesinriktade utbildningarna.161 Som en följd av skolreformerna påbörjades 
även förändringar av lärarutbildningarna under slutet av 1960-talet.162 
Lärarna skulle nu utbildas för den nya skolans krav. 

I ljuset av att alla elever i den nya grundskolan skulle gå i samma klass 
diskuterades hur undervisningen skulle anpassas till alla. Begreppet 
individualiserad undervisning kom att bli centralt. Med hjälp av den 
pedagogiska vetenskapen var tilltron stark till att man skulle kunna skapa 

                                                 

161 Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 134. 
162 Ibid.  s 209. 
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undervisningsmaterial som möjliggjorde en helt individualiserad under-
visning.163 I Sverige arbetades, efter främst amerikanska förebild, med att ta 
fram ”s k metod och materialsystem med experimentellt utprövade 
läromedel” med lärarhandledningar, arbetsböcker med mera, under slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet. En av producenterna var Kommittén 
för tv och radio i undervisningen, TRU,164 som producerade läromedels-
paket för bland annat gymnasieskolan. Vid mitten av 1970-talet avklingade 
dock intresset för denna så kallade undervisningsteknologi. 165   

När läroplanen för den nya grundskolan antogs fastslogs även att 
kristendomsundervisningen skulle vara neutral. Under första halvan av 
1960-talet kritiserades skolornas religionsundervisning starkt från 
kulturradikalt håll. Enligt kritikerna levde undervisningen inte upp till 
kraven på objektivitet. Även läroböckerna omfattades av kritiken. Kritiken 
föranledde Läroboksnämnden att 1965 tillsätta en särskild arbetsgrupp för 
grundskolans läroböcker i kristendomskunskap. Debatten om en objektiv 
religionsundervisningen avtog under 1960-talets senare del.166 

Läroböckerna var dock föremål för en objektivitetsdebatt även under 
1960-talets andra del. I vänstervågen under slutet av 1960- och början av 
1970-talet kritiserades skolan och den beskrevs som en del av en 
indoktrinering av arbetarklassen. 1968 kom Göran Palms bok 
Indoktrineringen i Sverige, som var starkt kritisk till läroböckernas innehåll. 
Palm pekade på att varje läroboksförfattare måste göra ett urval och därmed 
                                                 

163 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 66-68. 
164 TRU var både en kommitté, eller snarare två TRU I och TRU II, och en 
produktionsenhet för utbildningsprogram. Verksamheten pågick från 1967 till 1976 då den 
gick upp i det nystartade Utbildningsradion. Se vidare: Ingrid Lindell, “Det politiska spelet 
kring övergången från Skolradion till Utbildningsradion,” i Medier och modernisering - En 
antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring, red. Bengt Sandin (Stiftelsen etermedierna i 
Sverige, 1999), s 27. 
165 Sixten Marklund, Skolan förr och nu: 50 år av utveckling (Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget, 1984) s 149-150.   
166 Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet: debatten om religionsundervisningen i 
skolan under 1900-talet, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 70 (Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1975) s 504-508. 
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blev det oundvikligt att indoktrinering förekom. Det som skulle angripas var 
därför inte förekomsten av indoktrinering i sig, enligt Palm, utan dess 
inriktning. ”Värd att angripa i dagens skolböcker är sålunda indok-
trineringens västligt självbelåtna art och dess konservativa riktning” skrev 
Palm.167 

Skolkritiken på 1970-talet kom dock inte enbart från vänster. Från 
höger kritiserades den nya skolan för att vara kravlös. Kritikerna krävde 
ordning och reda och ”mer av fasta kunskaper”.168 Det som beskrevs som 
skolans akuta problem, framförallt disciplin- och arbetsmiljöproblem, 
föranledde riksdagen att 1970 tillsätta en utredning om skolans inre arbete, 
SIA-utredningen.169 Två år senare tillsattes Skola-Stat-Kommun-
utredningen, SSK-utredningen, för att se över utgiftsfördelningen mellan 
stat och kommun på skolområdet, samt även se över Skolöverstyrelsens roll 
och organisation.170 I spåren av SIA-utredningen och SSK-utredningen 
genomfördes reformer av skolväsendet som innebar påbörjandet av en 
försiktig decentralisering. Här bröts således den tidigare trenden av ökad 
statlig centralisering av det svenska skolväsendet. 171 

1976 förlorade socialdemokraterna sitt långvariga regeringsinnehav och 
de borgerliga partierna kunde bilda regering. I olika regeringskonstellationer 
behöll de borgerliga regeringsmakten fram till 1982. Det största borgerliga 
partiet var centerpartiet, som hade decentralisering som en av sina 
hjärtefrågor. Under de borgerligas regeringsinnehav togs beslut om en ny 
läroplan för grundskolan, Lgr 80. Den påbörjade decentraliseringstrenden 
utvecklades ytterligare i denna läroplan. De reella effekterna av de 

                                                 

167 Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige (Stockholm: PAN/Norstedts, 1969) s 50. 
168 Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 159. 
169 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 75-76. 
170 Ibid.  s 81. 
171 Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 162-164. Lindensjö 
och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 82. 
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decentraliseringsmöjligheter som gavs i Lgr 80 är dock osäkra.172 1982 
återkom socialdemokraterna till regeringsmakten och innehade den fram till 
1991. 

Granskningsfrågan i riksdagen 
Under perioden 1960-tal till och med 1980-tal rådde det inte längre någon 
politisk enighet om att ha en statlig förhandsgranskning av läromedel. 
Under denna period var det framför allt vid tre tidpunkter som den politiska 
debatten berörde läroboks-/läromedelsgranskningen: 

 
1959-1961 Tre år i rad väckte ett antal folkpartister motioner i riksdagen 

om att avskaffa Läroboksnämnden och den statliga förhands-
granskningen. Ingen av dessa motioner fick dock något stöd 
från övriga partier. 

1973 Den socialdemokratiska regeringen lade, efter ett utrednings-
förslag, en proposition om en förändring av granskningens 
omfattning och inriktning, vilken antogs av riksdagen. 

1981-82 Den borgerliga regeringen lade 1981 en proposition om att 
avveckla Läromedelsnämnden och förändra den statliga 
förhandsgranskningen. Innan förändringen hann träda i kraft 
blev det dock regeringsskifte. Den socialdemokratiska 
regeringen föreslog istället en omorganisering av förhands-
granskningen. Denna proposition antogs av riksdagen. 

 
1959, 1960 och 1961 lade folkpartiledamöter motioner i riksdagen om att 
avskaffa Läroboksnämnden och den centrala förhandsgranskningen. I 
samtliga fall avslogs motionerna av Statsutskottets majoritet, medan 
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folkpartiets representanter reserverade sig mot majoritetsbeslutet. I 
riksdagens kamrar avslogs motionerna utan längre debatter.173  

1962 lade den socialdemokratiska regeringen sin proposition om en 
nioårig obligatorisk grundskola. I propositionen påpekades att förändring-
arna på skolområdet krävde att Läroboksnämndens verksamhet ”utan 
dröjsmål” borde ”förstärkas” och även på sikt borde instruktionerna till 
Läroboksnämnden ses över.174 Två sakkunniga tillsattes för att göra den mer 
brådskande utredningen och deras direktiv var att utgå från en bibehållen 
granskningsnämnd. Utredarna föreslog en del förändringar i formulering-
arna i lagtexten om vad som skulle granskas samt föreslog även en del 
organisatoriska förändringar av nämndens verksamhet.175 Deras förslag fick 
kritik i flera remissvar för att förändringarna inte var tillräckligt långt-
gående.176 Detta påtalades även av riksdagens statsutskott. I januari 1964 
föreslog Statsutskottet att riksdagen skulle, i en skrivelse, be regeringen om 
tillsättandet av en mer omfattande utredning. Detta förslag antogs av 
riksdagen.177 

Senare samma år lade regeringen en proposition om införandet av den 
nya gymnasieskolan. Även i denna proposition nämndes Läroboks-
granskningen och ecklesiastikministern Ragnar Edenman framhöll att han 
hade för avsikt att tillsätta den större utredning som hade aviserats 
tidigare.178  

Det dröjde dock till 1966 innan den socialdemokratiska regeringen 
tillsatte en större utredning, den så kallade Läromedelsutredningen. 

                                                 

173 Motioner FK 1959:236, 1961:124, AK 1959:297, 1960:460, 1961:151, Statsutskottets 
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Utredningen skulle förutsättningslöst pröva om en central granskning 
överhuvudtaget skulle göras. Om utredningen förordade granskning skulle 
den precisera om granskningen skulle ha ekonomiskt och/eller pedagogiskt 
syfte samt hur den skulle organiseras. Utredningen var klar 1971. Utredarna 
föreslog att den centrala förhandsgranskningen av läroböcker skulle 
avskaffas. Istället skulle man inrätta en ny nämnd som i efterhand skulle 
kunna granska läromedel med avseende på objektivitet.179  

1973 lade den socialdemokratiska minoritetsregeringen, och utbildnings-
minister Ingvar Carlsson, en proposition som i mångt och mycket följde 
utredningens förslag. Men regeringen ville inte avskaffa förhands-
granskningen helt, utan förordade att en förhandsgranskning av SO-
läromedel även fortsättningsvis skulle vara obligatorisk. Granskningen 
skulle inrikta sig på objektivitet och skötas av en ny nämnd, kallad 
Läromedelsnämnden, som skulle höra till Skolöverstyrelsen. I propositionen 
föreslogs även att en ny myndighet, Statens institut för läromedels-
information, skulle inrättas. Denna myndighet skulle upprätta ett register 
över läromedel samt svara för information om läromedel till konsument-
erna. Propositionen antogs av enkammarriksdagen.180  

Våren 1976 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning 
med uppdraget att ”kartlägga förhållandena inom läromedelsmarknaden”. 
Efter valet på hösten samma år tillträdde en borgerlig trepartiregering 
bestående av centern, folkpartiet och moderaterna. Utredningen fick 
tilläggsdirektiv av den borgerliga regeringen och de skulle nu inte bara 
kartlägga utan även komma med förslag på åtgärder. 1980 presenterade 
utredningen sin slutrapport. De föreslog att Läromedelsnämnden skulle 
läggas ned och att den centrala förhandsgranskningen av läromedel skulle 
upphöra helt. En självständig nämnd skulle kunna granska och uttala sig om 
alla läromedel i efterhand. Deras uttalanden skulle stimulera till debatt om 
läromedel och även kunna påverka produktionen i positiv riktning.181  

                                                 

179 Statens Läroboksnämnd organisation och verksamhet, ecklesiastikdepartementet, Stockholm, 
1963, SOU 1971:91, s 14, 17, 76-77, 89-90 
180 Proposition 1973:76, s 94-99, riksdagsprotokoll 1973:100 
181 SOU 1980:15, s 3-4, s 43-44 
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Den borgerliga regeringen, som nu hade ombildats och bestod av 
centerpartiet och folkpartiet, lade på hösten 1981 en proposition som 
föreslog att Läroboksnämnden och Statens institut för läromedels-
information, SIL, skulle läggas ner. Skolministern, och centerpartisten, Ulla 
Tillander ville dock inte avskaffa förhandsgranskningen helt. Ministern 
föreslog istället att en förhandsgranskning av basläromedel i samhälls-
orienterande ämnen, inom Skolöverstyrelsen, skulle fortsätta. Det främsta 
argumentet i propositionen för att granskningen skulle göras i förväg var att 
resultatet av en efterhandsgranskning kom alltför sent. Ministern skrev: 

Att försätta kommuner i en situation där de har inköpt en stor 
upplaga av ett läromedel, varefter ett statligt organ lämnar 
anmärkningar, eller underkänner ett läromedel, är från både 
pedagogisk och ekonomisk synpunkt oförsvarbart.182 

Det var dock inte fråga om att behålla den existerande förhands-
granskningen, utan granskningen skulle ändra karaktär. Läromedels-
nämnden skulle läggas ner och granskningen skulle istället utföras av 
enskilda granskare utsedda direkt av Skolöverstyrelsen. Ingen nämnd skulle 
fatta bindande beslut om att godkänna eller underkänna ett läromedel. 
Granskningen skulle istället resultera i omdömen från två olika granskare 
och vara mer av konsumentupplysningskaraktär. Propositionen antogs av 
riksdagen, med stöd även från moderaterna. Socialdemokraterna och 
vänsterpartiet kommunisterna röstade emot.183  

När socialdemokraterna återkom i regeringsställning på hösten 1982 
lade skolminister Bengt Göransson en proposition om att delvis riva upp 
det tidigare riksdagsbeslutet. Socialdemokraterna ville behålla såväl 
Läroboksnämnden som Statens Institut för Läromedelsinformation. Skol-
ministern föreslog att Läromedelsnämnden skulle föras över från Skol-
överstyrelsen till SIL. Vidare skulle granskningen ske i förväg och vara 
obligatorisk, men nämnden skulle nu inte längre godkänna eller underkänna 
ett läromedel. Istället skulle nämnden avge ett yttrande om varje läromedel 

                                                 

182 Proposition 1981/82:51, s 15 
183 Ibid. s 12, 15, utbildningsutskottet 1981/82:8, riksdagsprotokoll 1981/82:55  
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där dess förtjänster och brister framhölls. Denna proposition antogs, med 
stöd av vänsterpartiet kommunisterna, av riksdagen.184  

Argument för och emot granskning 
Folkpartiet var det enda politiska parti som förordade en avveckling av all 
förhandsgranskning under den här perioden. Samtliga övriga partier 
försvarade en förhandsgranskning, dock med varierande inriktning och 
upplägg. De två stora utredningar som gjordes av läromedelsfrågan under 
denna period föreslog båda ett avskaffande av förhandsgranskningen. 

Argumenten för att avskaffa Läroboksnämnden var desamma i alla 
folkpartiets motioner. Motionärerna framhöll att Läroboksnämnden hade 
svårt att hitta lämpliga granskare och att granskningen hade påverkats av 
tillfälligheter, beroende på valet av granskare. Vidare menade motionärerna 
att förlagens egen kontroll över läroböckerna hade ökat och därmed 
minskade behovet av statlig granskning. Kommunerna, som nu stod för 
läromedelskostnaderna, hade hoppats att Läroboksnämnden skulle kunna 
fungera som prispressare, men så hade inte varit fallet. Därför var det bättre 
att låta kommunförbundens egna skoldelegationer sköta prisförhandlingarna 
med förlagen, enligt motionärerna.185 Motionärerna formulerade sitt 
avslutande argument mot granskningen på följande sätt: 

Då vi principiellt är av den uppfattningen att statlig dirigering på 
detta område ej erfordras utan att konkurrensen så långt möjligt bör 
utgöra en prisbildande och effektivitetsbefrämjande faktor föreslår vi 
att statens läroboksnämnd avskaffas från och med kommande 
budgetår.186 

I riksdagsdebatten förekom något längre replikskiften i andra kammaren 
1959 och första kammaren 1960. Inga nya sakargument framfördes dock. 
Folkpartisten Manne Ståhl beskrev Läroboksnämnden som en 
                                                 

184 Proposition 1982/83:79, utbildningsutskottet 1982/83:15, riksdagsprotokoll 1982/83:93 
185 Motioner FK 1959:236, 1961:124, AK 1959:297, 1960:460, 1961:151 
186 Motion AK 1959:297, s 16 (likalydande formuleringar finns även i de övriga 
motionerna) 
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”anakronism” som hade överlevt sig själv. Ståhl var en av undertecknarna 
till motionerna 1959 och 1961. Det var samme Ståhl som i 1945 års 
riksdagsdebatt talade mot ett statligt bokförlag, men vid den tidpunkten inte 
hade några invändningar mot Läroboksnämndens gransknings-
verksamhet.187  

Folkpartiet var också det enda politiska partiet som stödde Läromedels-
utredningens förslag om slopad förhandsgranskning. Deras främsta 
argument, som de framförde i en motion, var att det ”torde det vara 
utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, för en eller ett par personer 
att påta sig ansvaret för bedömningen av att ett läromedel är objektivt.” 
Vidare menade de att läromedlens roll inte borde överbetonas. Skolorna 
använde också mycket material som inte var centrala läromedel, och som 
följaktligen inte granskades. Därmed blev det mindre meningsfullt att vissa 
läromedel granskades.188 

Två stora utredningar om läromedelsfrågan gjordes under den här 
perioden och båda föreslog att förhandsgranskningen helt skulle upphöra. 
Läromedelsutredningen, som presenterade sin rapport 1971, föreslog att 
den centrala förhandsgranskningen av läroböcker, som utförts av Läroboks-
nämnden, skulle avskaffas. Utredarna menade att granskning av alla 
läromedel varken var nödvändigt eller möjligt att genomföra. Ansvaret för 
val av läromedel borde läggas hos skolstyrelserna och något centralt förval 
borde inte förekomma. För att möjliggöra goda val behövde dock 
skolstyrelserna ha tillgång till information om läromedlen. Särskilt viktigt var 
information om läromedlens objektivitet. Därför föreslog utredningen att 
en nämnd med rätt att granska existerande läromedel med avseende på 
objektivitet skulle inrättas. I det arbetet skulle nämnden ”prioritera centrala 
läromedel i samhällsorienterande ämnen och i ämnet religionskunskap med 
hänsyn till att objektivitetsfrågorna är särskilt kontroversiella inom dessa 
områden.” 189 
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Den andra utredning, Utredningen om Läroboksmarknaden, 
presenterade sina förslag 1980. Utredarna menade att det var svårt att uttala 
sig om granskningens effekter på undervisningen. Inom utredningens ram 
hade klassrumsstudier genomförts. Dessa pekade på att ”faktaboken haft en 
dominerande ställning” i orienteringsämnen i grundskolan. Däremot visade 
samhällskunskapsämnet på gymnasiet den lägsta ”läromedelsdominansen” 
bland de studerade ämnena. Om man istället såg till granskningens effekter 
vad gäller läromedelsproduktionen, kunde man göra säkrare uttalanden, 
menade utredarna. De skrev: 

Genom olika åtgärder, bl. a. genom granskning av egna experter, har 
producenterna sökt utforma sina läromedel så att de skulle 
godkännas av läromedelsnämnden. De anvisningar som t. ex. finns i 
nämndens granskningspromemoria har troligen i rätt stor 
utsträckning varit vägledande för författare och förlagsanställda vid 
utformningen av nya läromedel. Trots att granskningspromemorian 
bl. a. pekar på att kontroversiella synpunkter skall redovisas, medför 
själva granskningsplikten en risk för att framställningen i läromedel i 
de ämnen nämnden granskar präglas av en överdriven försiktighet – 
utslätning – i behandlingen av kontroversiella frågor. Detta kan bidra 
till ett minskat intresse från elevernas sida för att diskutera dessa 
frågor.190 

Vidare förlängde granskningen produktionstiden med cirka fyra månader. 
Det ledde till att aktualiteten i läromedlen blev lidande, vilket lärarna, enligt 
utredarna, framhöll som ett problem. Risken för utslätning och den 
förlängda produktionstiden var utredningens huvudargument för att 
avveckla den obligatoriska förhandsgranskningen.191  

Socialdemokraterna, bondeförbundet/centerpartiet, högern/moderat-
erna och vänsterpartiet kommunisterna var samtliga för en förhands-
granskning under hela den här perioden. Det fanns dock skillnader mellan 
partierna vad gällde såväl hur granskningens skulle organiseras, som vilken 
inriktning och omfattning som granskningen skulle ha.  
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När folkpartiet föreslog en avveckling av förhandsgranskningen av 
läromedel, försvarades förhandsgranskningen i riksdagens kamrar av en 
socialdemokrat respektive en högerpartist. Deras gemensamma hållning var 
att det var nödvändigt med någon form av statlig kontroll över 
läroböckerna. Den existerande organisationen kunde möjligen kritiseras. 
Men att avskaffa den utan att ersätta den med någon annan form av statlig 
granskning var otänkbart. Varför denna statliga granskning behövdes 
preciserade de dock inte. 192 

Den socialdemokratiska regeringen lade 1973 en proposition som 
förordade en obligatorisk förhandsgranskning för centrala läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena. Det som skulle granskas var läromedlens 
objektivitet, vilket i propositionen förtydligades på följande sätt: 

Enligt min mening innefattar objektivitetsgranskningen såväl en 
bedömning av att läromedlet behandlar innehållet på ett sakligt och 
allsidigt sätt som en granskning av att läromedlet inte strider mot 
avsnittet mål och riktlinjer i resp. läroplan.193 

I propositionen motiverades valet att granska läromedel i just de 
samhällsorienterande ämnena med att det var dessa läromedel som hade 
aktualiserats mest i den allmänna debatten. ”Objektivitetsgranskningen bör 
koncentreras till områden där objektivitetsproblemen är särskilt svår-
bemästrade” konstaterade utbildningsministern Ingvar Carlsson.194 Även 
centrala läromedel i andra ämnen skulle, enligt propositionen, kunna 
granskas på eget initiativ från Läromedelsnämnden eller från allmänheten.195  

Enigheten bakom propositionen var inte total inom det social-
demokratiska partiet. Tre kvinnor, Anita Gradin, Eva Åsbrink och Lena 
Hjelm-Wallén, lade en egen motion där de yrkade på att alla centrala 
läromedel, oavsett ämne, obligatoriskt skulle granskas ”från könsrolls-
synpunkt”.  De påpekade att könsrollsfrågor lyftes fram som viktiga i läro-
                                                 

192 Riksdagsprotokoll FK 1960:17, 1961:19 AK 1959:12, 1960:17 
193 Proposition 1973:76, s 94 
194 Ibid. s 94-95 
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planerna, men att detta synsätt ändå inte slagit igenom i läroböckerna. De 
skrev: 

Dagens läromedel är tvärtom i de flesta fall ägnade att stödja 
existerande traditionella uppfattningar om mäns och kvinnors roller. 
Det sker genom böckernas behandling av stoffet, dispositionen, de 
valda exemplen m. m.196  

Den socialdemokratiska majoritetslinjen var dock att de existerande 
läromedlen höll en acceptabel kvalitet. Det uttrycktes bland annat av den 
socialdemokratiske ordföranden i Utbildningsutskottet, Stig Alemyr, som 
menade att man kunde konstatera att det pågick ”en oavbruten förbättring” 
på läromedelsområdet. Han beskrev det existerande utbudet av läromedel 
som ”i stort sett tillfredsställande”.197  

När granskningsfrågan återigen kom upp till debatt i början av 1980-
talet fortsatt socialdemokraterna att förorda en förhandsgranskning av 
basläromedel i SO-ämnena. Granskningens inriktning skulle inte heller 
ändras. Det som socialdemokraterna ville ändra var att Läromedelsnämnden 
inte längre skulle fatta ett bindande beslut att godkänna eller underkänna 
läromedlet. Istället skulle Läromedelsnämnden avge ett samlat yttrande om 
”läromedlets saklighet och allsidighet”. 198  

Vänsterpartiet kommunisterna stödde under hela denna period 
socialdemokraternas förslag om läromedelsgranskningen i riksdagen. En 
skiljelinje mellan de två partierna var dock att vänsterpartiet kommunisterna 
inte var nöjda med de existerande läroböckerna. Partiets ledamot i 
Utbildningsutskottet, Nils Berndtson, beskrev 1973 sin syn på de 
existerande läromedlen på följande sätt: 

Det borgerliga synsättet har en stark dominans i dagens läromedel. 
Det saknas inte exempel på falsk framställning av förhållandena i 
samhället. Reaktionära synsätt kommer till uttryck i könsrollsfrågor, 

                                                 

196 Motion 1973:1902, s 13 
197 Riksdagsprotokoll 1973:100, s 75 
198 Proposition 1982/83:79, s 5-6 



Politisk debatt om läromedelsgranskningen 

83 

förhållandet inom arbetslivet och den klassmässiga uppdelningen i 
samhället liksom internationella frågor.199  

Även i början av 1980-talet påpekade vänsterpartiet kommunisterna, i en 
motion, att existerande läromedel inte var ”allsidiga och objektiva” och de 
fortsatte:  

Men detta beror främst på den ensidighet som befrämjas av att en 
historiematerialistisk teori aldrig tillåtits en presentation, på att 
egentlig samhällsteori aldrig fått prägla skrivsättet.200   

I motionen framhölls att det skulle vara att föredra om läromedlen gav 
utrymme för olika partsinlagor, där till exempel olika partier kunde uttrycka 
sina skilda synsätt. Om granskningen skulle ändras borde det snarare vara i 
den riktningen att begreppen ”objektivitet och allsidighet” skulle ges ”en 
rimligare innebörd”.201 

Vänsterpartiet kommunisterna var även kritiska till mittenpartiernas 
proposition 1981. De menade att de borgerligas förslag skulle leda till en 
försvagning av samhällets inflytande på läromedelsmarknaden, när partiet i 
stället ville se en förstärkning av detsamma.202 

Centerpartiet ville se en förhandsgranskning, men var ändå inte helt 
nöjda med socialdemokraternas proposition 1973. Centerpartiet påpekade 
att det i propositionen endast talades om en objektivitetsgranskning. En 
sådan granskning var ”självfallet mycket viktig” och kunde omfatta alla 
böcker, men centerpartiet hävdade vidare att det var ”minst lika viktigt” 
med en faktagranskning. Den senare borde ske parallellt med objektivitets-
granskningen och dess uppgift preciserades på följande sätt i centerpartiets 
motion: ”Faktagranskningens främsta uppgift bör vara att se till att 
böckernas innehåll överensstämmer med aktuella förhållanden.”203 Detta var 
                                                 

199 Riksdagsprotokoll 1973:100, s74 
200 Motion 1981/82:131, s 11 
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en inriktning av granskningen som socialdemokraterna inte hade förordat i 
sin proposition. 

När centerpartiet åtta år senare var i regeringsställning tillsammans med 
folkpartiet lade de en proposition om läromedelsgranskningen. De föreslog, 
i motsats till den senast gjorda utredningen, att förhandsgranskningen skulle 
behållas. Ett objektivt läromedel var i sig inte en garanti för en objektiv 
undervisning och lärarens presentation ”är i regel av större betydelse än 
läromedlet”, påpekade mittenpartierna. Men de fortsatte: 

Denna vidare syn på saklighet och allsidighet i undervisningen 
hindrar dock inte att det är nödvändigt att de viktigaste läromedel 
som används i skolan innehåller korrekta sakuppgifter, är balanserade 
och allsidiga, inte tar ställning för viss part m.m. Jag anser därför att 
läromedelsgranskningen har ett särskilt värde och bör bibehållas.204   

Även här framhöll således centerpartiet behovet av att granska 
sakuppgifterna i böckerna. En inriktning som hade tagits bort från 
granskningen 1973.  Om de verkligen förordade en ändrad gransknings-
instruktion är dock otydligt för i propositionen skrevs även:  

Innehållet i granskningen bör i huvudsak ha samma inriktning som f. 
n. Det innebär att yttrandena bör innehålla svar på frågor som bl. a. 
gäller om framställningen överensstämmer med gällande mål och 
riktlinjer och om den är saklig och allsidig.205  

Enligt propositionstexten var det vidare angeläget att ”yttrandena anpassas 
efter de olika förutsättningar som eleverna på olika stadier har”.206  En av 
centerpartiets representanter i Utbildningsutskottet, Sven Johansson, 
uttryckte i riksdagsdebatten att: ”Granskarna ska bedöma läromedlen både 
ur pedagogisk synpunkt och ur objektivitetssynpunkt.”207 Vad som avsågs 
med pedagogisk synpunkt preciserades dock inte. 
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205 Ibid. s 15-16 
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Centerpartiet hade varit för en förhandsgranskning, allt sedan 
granskningen infördes. I början av 1980-talet regerade de tillsammans med 
folkpartiet, som i opposition upprepade gånger föreslagit en avveckling av 
Läroboks-/läromedelsnämnden och dess förhandsgranskning. Deras 
gemensamma proposition var en kompromiss mellan de två partiernas 
tidigare ställningstaganden. Läromedelsnämnden skulle läggas ner och 
läromedel skulle inte längre kunna stoppas. Detta var beslut i linje med 
folkpartiets hållning i frågan. Samtidigt skulle en förhandsgranskning, utförd 
av experter kopplade till Skolöverstyrelsen, även fortsättningsvis vara 
obligatorisk för SO-läromedel, vilket var i enlighet med centerpartiets linje 
om att viss förhandsgranskning behövdes. 

Det tredje borgerliga partiet, högern/moderaterna, hade tillsammans 
med socialdemokraterna försvarat förhandsgranskningen när folkpartiet 
hade motionerat om avveckling 1959-1961.208 I en motion 1973, 
konstaterade moderaterna, att de krav som de ansåg viktigast vad det gällde 
kvaliteten på ett läromedel, var att det var ”pedagogiskt välfungerande” och 
att det gav ”en objektiv syn på det behandlade ämnet”.209 Moderaterna var 
kritiska mot att regeringens förslag enbart gav möjligt att granska centrala 
läromedel. Det möjliggjorde för skolorna att använda annat material som 
inte behövde granskas och som därmed kunde vara subjektivt. Moderaterna 
skrev:  

Om man balanserar detta subjektiva material med annat subjektivt 
material så må det vara acceptabelt. Problemet kvarstår dock att hela 
denna flora faller helt utanför granskningen, trots att den med 
sannolikhet inte är mindre omfattande när det gäller information än 
de centrala läromedlen.210 

Moderaterna yrkade inte på att alla läromedel skulle vara föremål för en 
obligatorisk granskning. De ville dock att Läromedelsnämnden skulle ha rätt 
att göra en ”objektivitetsgranskning” av ”alla läromedel” och inte bara de 
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som benämndes som centrala.211 Moderaterna ville således öppna för fler 
granskningsmöjligheter än vad den socialdemokratiska regeringen gav 
möjlighet till i sin proposition.  

Moderaterna var också kritiska till de existerande läromedlen. Deras 
representant i Utbildningsutskottet, Ingrid Sundberg, påpekade i riksdags-
debatten att svenska 14-åringar inte klarade sig så bra vid internationella 
jämförelser. En anledning till detta var ”utformningen av vissa läromedel”. 
Kritiken preciserades:  

Pratbubblor, t. o. m. i matematikböcker, och allmän töntighet i form 
av uppmaningar – skriv här, läs detta, kryssa här – måste verka 
förlamande på all form av inlärningsaktivitet för en elev som vuxit 
ifrån Kalle Anka-läsning. Läroböcker i engelska använder huvuddelen 
av det mycket dyra utrymmet för teckningar av fula, förenklade, 
karikerade människor som säger dumma saker. Skolböckerna liknar i 
många fall mer och mer broschyrer, vilkas egentliga mening de flesta 
måste stå främmande för.212   

Det var inte bara läromedlens utformning som kritiserades, utan även 
ämnesinnehållet. I samma inlägg framhöll Sundberg att det var ett misstag 
att inte den senaste läroplanen, Lgr69, hårdare specificerade vad eleverna 
skulle lära sig. Hon exemplifierade med en historiebok för årskurs fem som 
hon menade ”systematiskt undvikit att ta upp begrepp och fakta som anses 
höra till allmänbildning”. Hon menade vidare att det ”går väl långt när Karl 
XII i denna bok i huvudsak behandlas med avseende på sitt bordsskick och 
Karl XI och Gustaf II Adolf framställs genom två nutida karikatyrer.”213 

Under perioden 1960- till och med 1980-tal rådde det inte längre någon 
politisk enighet om att ha en statlig förhandsgranskning av läroböcker/ 
läromedel. De som förespråkade att granskningen skulle avskaffas var bland 
de politiska partierna endast folkpartiet. Men en avveckling föreslogs även 
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av de två stora utredningar i frågan som gjordes under den här perioden. 
Det var flera olika argument mot förhandsgranskning som framfördes: 

� Det var ideologiskt fel med statliga ingripanden på läroboks-
marknaden. Det var bättre att låta den fria konkurrensen råda så 
skulle den reglera såväl prissättning som kvalitet.  

� De enskilda förlagen var nu mycket bättre på att kontrollera 
kvaliteten på sina läroböcker, därmed behövde inte staten göra det.  

� Läroboksnämnden hade misslyckats att pressa lärobokspriserna. Det 
var bättre att låta andra sköta den uppgiften.  

� Det var svårt att sätta en gräns mellan vilka läromedel som skulle 
granskas och vilka som inte skulle granskas.  

� Det skulle vara omöjligt för en granskare att avgöra huruvida ett 
läromedel var objektivt eller inte.  

� Granskningen ledde till att böckerna blev utslätade. 

� Produktionstiden för läromedlen förlängdes med flera månader. 

De som förespråkade en statlig förhandsgranskning under denna period var 
samtliga övriga politiska partier. Det var främst kvalitetsargumentet som 
framfördes som argument till förhandsgranskning: granskningen behövdes 
för att garantera kvaliteten på böckerna. Det var dock olika kvalitetsaspekter 
som olika aktörer förväntade sig att granskningen skulle uppfylla: 

� Böckerna skulle vara objektiva och balanserade.  

� Böckerna skulle vara i enlighet med läro- och kursplaner.  

� Böckerna skulle främja jämställdhet.  

� Alla faktauppgifter i böckerna skulle vara korrekta.  

� Böckerna skulle vara pedagogiskt välgjorda och ha en passande 
utformning.  
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Det ekonomiska argumentet, att granskningen skulle pressa ner läromedels-
priserna, framfördes inte alls av granskningens förespråkare under den här 
perioden.  

Läroplan och objektivitet i fokus 
I och med 1973 års riksdagsbeslut skulle förhandsgranskningen riktas in 
mot enlighet med läroplanen och objektivitet. För att förstå varför det blev 
just denna inriktning behöver beslutet relateras till de stora skolreformer 
som just hade genomförts och det samtida politiska klimatet. 

Under 1960-talet genomfördes stora skolreformer både vad gällde det 
obligatoriska och det frivilliga skolväsendet. I de utredningar som föregick 
besluten betonades behovet av att se över och anpassa läromedels-
granskningen till de nya skolsystemen och de nya läroplanerna. Ovan har 
påpekats hur den historiska reproduktionen ger gamla utbildningssystem 
makten över nya. Att i spåren av de stora reformerna ställa krav på 
förändrade läromedel och förändrad läromedelsgranskning får tolkas som 
ett sätt att försöka öka genomslagskraften i det nya skolsystemet. Det fanns 
bland de politiska partierna en vilja att den nya skolans läroböcker måste 
vara anpassade till de nya läroplanerna och det behövdes en granskning för 
att kontrollera att så verkligen var fallet. 

Detta sammanföll i tid med en politisk radikalisering i samhället och en 
ökad polarisering mellan höger och vänster i politiken. Protester mot USA:s 
krigföring i Vietnam och studentrevolten 1968 satte spår i svensk 
inrikespolitik. Den inrikespolitiska radikaliseringen kulminerade i slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet. Genom bland annat Göran Palms bok 
Indoktrineringen i Sverige, som var starkt kritisk till de existerande läro-
böckerna, kom läromedlens innehåll att debatteras och ifrågasättas i såväl 
den allmänna som den politiska debatten.  

I denna tid av politisk polarisering fanns en tilltro till objektivitet som 
något mätbart och undersökningsbart. Jörgen Westerståhl, professor i 
statskunskap, gjorde en definition av objektivitet med utgångspunkt i 
Sveriges radios regler om saklighet och opartiskhet. Med denna definition 
som utgångspunkt genomförde Westerståhl ett antal undersökningar på 
Sveriges Radios uppdrag. Han undersökte bland annat huruvida rapporter-
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ingen i Sveriges Radio om valrörelsen 1968 och LKAB-strejken 1969/70 
varit objektiv.214  

Westerståhls objektivitetsdefinition och de undersökningar som han 
genomförde var dock inte oomstridda. Hans objektivitetsdefinition kritiser-
ades från såväl liberalt som marxistiskt håll. Torsten Thurén beskriver de tre 
olika ståndpunkterna på följande sätt:  

Westerståhl står för en demokratisk konsensus. Han angrips från ena 
hållet av representanter för den liberala mångfaldsprincipen och från 
den andra av en självsäker vänster som pläderar för en alternativ 
sanning. Vänstern är den mest aggressiva motståndaren, och 
Westerståhls undersökningar kan ses som ett försvar mot attackerna 
från vänster.215 

Jörgen Westerståhl skrev, utifrån samma objektivitetsdefinition som han 
tillämpat för Sveriges Radio, en promemoria om ”objektivitetskravets 
tillämpning i läroböcker”. Denna promemoria publicerades som en bilaga 
till den offentliga utredning som föreslog en övergång till objektivitets-
granskning 1971.216 Utredningen baserade också sin objektivitetssyn till stor 
del på Westerståhls definition.217 

Tvistefrågor 
Även under denna period kom de politiska debatterna att beröra några stora 
tvistefrågor som inte gällde frågan om att granska eller inte granska. Två 
diskussionsfrågor som förekommit under tidigare tidsperiod fanns fort-
farande kvar. Det var dels frågan om hur granskningen skulle organiseras, 
dels frågan om statlig läroboksproduktion. På 1970-talet tillkom även frågan 

                                                 

214 Torsten Thurén, Medier i blåsväder - den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och 
samhällskritiker (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 1997) s 259-265. 
215 Ibid.  s 269. 
216 Jörgen Westerståhl, “Synpunkter på objektivitetskravets tillämpning i läroböcker,” i 
SOU 1971:91, s 258-259.  
217 SOU 1971:91, s 86-89 



Kapitel 2 

90 

om huruvida läromedelsgranskningen skulle omfatta läromedel producerade 
av Sveriges Radio och Kommittén för tv och radio i undervisningen, TRU.   

Under 1973 års riksdagsdebatt framträdde en tydlig skiljelinje mellan de 
borgerliga partierna å ena sidan och vänsterpartierna å den andra. Skilje-
linjen gällde huruvida man ville att läromedel producerade av Sveriges Radio 
och TRU skulle omfattas av förhandsgranskningen eller ej.  

Den utredning som hade presenterat sina förslag 1971 hade förordat 
enbart en efterhandsgranskning av läromedel. Därmed kunde den gransk-
ning som de föreslog även omfatta skolradio- och skolteveprogram, utan att 
man bröt mot radiolagen, menade utredarna.218  

Socialdemokraterna hävdade att den förhandsgranskning som de 
förordade inte kunde inkludera läromedel producerade av Sveriges Radio 
och TRU, eftersom det skulle strida mot radiolagen. Vidare påpekade de att 
Sveriges Radio skulle samråda med bland andra Skolöverstyrelsen vad gällde 
produktion av skolprogram. Därmed kunde man förutsätta att kraven på 
objektivitet och enlighet med läroplanerna uppfylldes. Socialdemokraterna 
hade stöd av vänsterpartiet kommunisterna i denna fråga.219  

Motsatt ståndpunkt intog de tre borgerliga partierna. Trots att de var 
oeniga i övrigt vad det gällde synen på läromedelsgranskningen var de eniga 
om att Sveriges Radios undervisningsmaterial skulle granskas på samma 
villkor som material från andra producenter. Om det inte gick att granska 
radio- och tv-programmen skulle i alla fall det tryckta materialet som ingick i 
läromedelspaketen från dessa producenter granskas. Centerpartisten Sven 
Johansson gjorde även följande påpekande i riksdagsdebatten:  

Personligen anser jag att Sveriges Radio ibland nonchalerar 
läroplanernas intentioner, föräldrarnas uppfattningar samt elevernas 
ålder och mognadsgrad och på så sätt försvårar skolans arbete och 
skadar skolans anseende.220   

                                                 

218 Ibid. s 90 
219 Proposition 1973:76, s 96, motion 1973:1903, Utbildningsutskottet 1973:28 
220 Riksdagsprotokoll 1973:100, s 68-70 
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Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet framfördes kritik mot 
vad många ansåg vara en vänstervridning inom etermedierna. Leif 
Furhammar beskriver vänstervridning inom Sveriges Radio, då främst inom 
dokumentärgenren. Han skriver att ”vänstervridningen, samhällskritiken 
och provokationerna mot överheterna” ledde till en förtroendeklyfta mellan 
TV-kanalernas programfolk å ena sidan och bland andra näringslivet och de 
politiska partierna å den andra sidan. 221 Även Torsten Thurén pekar på en 
vänstervridning inom Sveriges Radio. Han hävdar att antalet ärenden hos 
Radionämnden tredubblades i början av 1970-talet och att även antalet 
fällda program ökade. Fällningarna motiverades framförallt med att 
programmen inte hade levt upp till kravet på objektivitet.222 

Historikern Ingrid Lindell har studerat den politiska debatten kring 
utbildningsprogrammen under 1960- och 1970-talen. Lindell visar att det 
fanns en klar skiljelinje mellan höger och vänsterblocken i synen på 
utbildningsprogrammen. Enligt Lindell var socialdemokraternas främsta 
motiv till att inrätta TRU  

[…] att regeringen ville ha möjlighet att kontrollera och styra 
utbildningen i radio och tv. Det sades vara självklart att samhället 
skulle ansvara för innehållet i programmen eftersom dessa skulle ingå 
som en del av utbildningssystemet. 223 

De borgerliga partierna ville vid tidpunkten helst se en fri konkurrens vad 
gällde programproduktionen genom att det etablerades en fristående tv-
kanal. Då de inte kunde få igenom detta, stödde de socialdemokraternas 
förslag att inrätta TRU då det i alla fall ledde till att Sveriges radios monopol 
på produktion av utbildningsprogram bröts.224 Lindell beskriver TRU som 

                                                 

221 Leif Furhammar, Med TV i verkligheten - Sveriges Television och de dokumentära genrerna 
(Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 1995) s 119. 
222 Thurén, Medier i blåsväder - den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och 
samhällskritiker  s 218. 
223Lindell, “Det politiska spelet kring övergången från Skolradion till Utbildningsradion,” s 
41.  
224 Ibid., s 26-28, 40-41.   
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”i allra högsta grad socialdemokratiska projekt”.225 Historikern Mikael 
Ottosson, som studerat debatten kring TRU-programmet Arbetare –71, 
menar att TRU både lyckades och misslyckades med att hålla en integritet 
mot arbetarrörelsen.226  

Att de nya läromedelspaketen delvis stod för ett annat innehåll än de 
mer traditionella läroböckerna framgår också av Bengt-Göran Martinssons 
studie av läromedel i litteraturhistoria. Vid en jämförelse mellan mer 
traditionella läroböcker och läromedelspaket från tidigt 1970-tal, menar 
Martinsson att den tydligaste skillnaden i innehåll är att läromedelspaketets 
historiska förklaringsmodell utgår från ett konflikt- och klassperspektiv. 
Särskilt tydligt var detta i de tv-program som ingick i läromedelspaketet.227 

Utifrån detta ligger det inte allt för långt bort att tolka de borgerliga 
partiernas vilja att granska Sveriges Radios program som ett uttryck för att 
man ansåg programmen vara ”vänstervridna” och därmed inte objektiva. På 
den politiska vänsterkanten ansågs att konstruktionen med TRU hade gett 
den kontroll över programmen som man ville ha och därför ansågs inte 
någon ytterligare granskning nödvändig. Partierna till vänster upplevde 
däremot de mer traditionella tryckta läroböckerna som borgerliga i sina 
värderingar och önskade således objektivitetskontroll av dessa. Inställningen 
till granskning var tydligt anpassningsbar efter vad man ansåg om olika 
läromedelskategorier. 

En annan stor debattfråga under denna tidsperiod var frågan om statlig 
läromedelsproduktion. Ett förstatligande av läromedelsproduktionen före-
språkades av vänsterpartiet kommunisterna under såväl 1970- som 1980-tal. 
Detta föranledde inte någon större debatt i riksdagen under 1970-talet. 
                                                 

225 Ingrid Lindell, Kampen om utbildningsprogrammen: skolradion och utbildningsradion 1925-2003, 
Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 13 (Lund, Stockholm: Arkiv, Stiftelsen 
Etermedierna i Sverige, 2005) s 159. 
226 Mikael Ottosson, “TRU och "vänstervridningen",” i Medier och modernisering - En antologi 
om utbildningsprogram och samhällsförändring, red. Bengt Sandin (Stiftelsen etermedierna i 
Sverige, 1999), s 334-335, 348.   
227 Bengt-Göran Martinsson, Bildningens moderna former: utbildningsprogram om litteratur 1960-
1979, Skrifter om utbildningsprogrammens historia, 9 (Lund, Stockholm: Arkiv, Stiftelsen 
Etermedierna i Sverige, 2004). 
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Under det tidiga 1980-talets debatt fick dock frågan en större upp-
märksamhet. Då ville de borgerliga partierna att socialdemokraterna skulle 
klargöra sin inställning i frågan. 

1973 stödde vänsterpartiet kommunisterna den socialdemokratiska 
propositionen, men de två partierna var inte helt eniga i frågan. 
Vänsterpartiet kommunisterna påpekade, i en motion, att regeringens 
förslag kringgick ”det grundläggande problemet med den privata 
läromedelsproduktionen”. Partiet förespråkade ett förstatligande av 
läromedelsproduktionen och ville att en utredning skulle tillsättas för att se 
över ägandefrågan.  Så länge detta inte var gjort skulle man inte komma åt 
de grundläggande problemen, menade partiet, och de skrev i sin motion: 

De i propositionen föreslagna åtgärderna rörande objektivitets-
granskning innebär ingen avgörande förbättring av nuvarande 
ordning och förefaller inte främja en objektiv framställning i den 
mening att alternativa och kritiska inslag till de dominerande 
borgerliga värderingarna stimuleras. Möjligheterna att få medverkan 
från lärare och elever liksom från fackliga, politiska och studie-
organisationer har förbisetts i förslaget.228 

Samma mönster återkom 1982. Vänsterpartiet kommunisterna stödde den 
socialdemokratiska regeringens proposition, men på en punkt lade de in en 
reservation. Det gällde att vänsterpartiet kommunisterna ville se ett 
förstatligande av läromedelsproduktionen ”bl.a. för att motverka att alltmer 
dominerande monopolföretag får möjlighet att ständigt höja priserna”.229 
Här återkom således läromedelspriserna som en viktig fråga. Men nu var det 
inte den statliga granskningen som kunde lösa problemet med de höga 
priserna. Lösningen var istället en statlig produktion. 

Riksdagsdebatten efter den socialdemokratiska propositionen 1982 
handlade till stor del om vänsterpartiet kommunisternas krav på förstat-
ligande. De borgerliga partierna ville att socialdemokraterna skulle tydlig-
göra sin inställning till frågan. Socialdemokraternas företrädare, Helge 
Hagberg, besvarade det på följande sätt:  
                                                 

228 Motion 1973:1903, s 15 
229 UbU 1982/83:15, s 8 
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Men det är möjligt att det inte är nödvändigt med ett förstatligande 
av läromedelsindustrin. Därom vet jag f. n. ingenting. Jag vill icke 
säga nej till den utvägen, om den visar sig nödvändig. Nu skall vi 
pröva det här och se om vi på detta sätt kan klara problemen.230 

Socialdemokraterna sade sig inte stödja vänsterpartiet kommunisternas krav, 
men tog heller inte uttryckligen avstånd från förslaget. Diskussionen om 
förstatligande av läromedelsproduktionen bör förstås mot bakgrund av att 
staten sedan 1969 var ägare i Liber förlag som var inriktat på läromedels-
produktion.231 

Föregående tidsperiods stora debattfråga gällde, som beskrivits ovan, 
hur granskningen skulle organiseras. Granskningens organisation var 
däremot inte föremål för någon större debatt 1973. Socialdemokraterna 
förespråkade då en nämnd som skulle vara en del av Skolöverstyrelsen. 
Detta mötte inget motstånd från de borgerliga partierna. Enda motståndet 
var egentligen från vänsterpartiet kommunisterna som önskade en 
representation av brukare i nämnden. 

Däremot återkom organiseringsfrågan som tvistefråga i början av 1980-
talet när mittenpartierna ville avskaffa Läromedelsnämnden och ha en 
granskning helt skött av Skolöverstyrelsen. Socialdemokraterna och vänster-
partiet kommunisterna ville vid denna tidpunkt ha en nämnd knuten till 
Statens institut för läromedelsinformation. 

Det var således tre olika organisationsförslag som diskuterade under den 
här perioden. De tre förslagen kan översiktligt presenteras i Tabell 2.2. 

 

                                                 

230 Riksdagsprotokoll 1982/83:93, s 86 
231 Lindell, Kampen om utbildningsprogrammen: skolradion och utbildningsradion 1925-2003  s 166. 
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Tabell 2.2 Diskuterade organisationsmodeller 1960-tal till 1980-tal 

Organisering av granskningen  Förespråkare av modellen i politiska debatten 

Skolöverstyrelsen - Folkpartiet och centern 1981-82 

En särskild nämnd som skulle höra till 
Skolöverstyrelsen 

- Socialdemokraternas proposition 1974 

- Vänsterpartiet kommunisterna 1974 

En särskild nämnd som skulle höra till Statens 
institut för Läromedelsinformation 

- Socialdemokraterna 1981-82 

- Vänsterpartiet kommunisterna 1981-82 

 
En granskning helt utförd av Skolöverstyrelsen utan någon nämnd, 
genomfördes aldrig. Den andra modellen, med en nämnd inom 
Skolöverstyrelsen, var i bruk från 1974 till 1983. Den tredje modellen, där 
nämnden istället utgjorde en del av SIL, var i bruk från 1983 till 1991. 

1973 föreslog den socialdemokratiska regeringen att läromedels-
granskningen skulle utföras av en nämnd som skulle höra till Skol-
överstyrelsen. Ministerns motivering till detta löd: ”Jag vill särskilt 
understryka att det är nödvändigt att ha tillgång till pedagogisk expertis vid 
läromedelsgranskningen. En sådan finns företrädd inom SÖ.”232 Nämndens 
sammansättning preciserades inte i propositionen, utan ministern 
konstaterade att han hade för avsikt att senare föreslå Kungl. Maj:t att den 
skulle bestå av ”representanter för i första hand allmänna samhälls-
intressen.”233 Denna anknytning till Skolöverstyrelsen var ju något som 
socialdemokraterna tidigare motsatt sig, men det kommenterades inte. 
Eftersom inget parti opponerade sig mot denna konstruktion, tvingades inte 
heller socialdemokraterna att motivera sitt ställningstagande ytterligare. Den 
enda invändningen gällde Läromedelsnämndens sammansättning där 
vänsterpartiet kommunisterna framhöll att man hade velat se representanter 
i nämnden för ”lärare, elever och folkliga organisationer”234 

                                                 

232 Proposition 1973:76, s 95-96 (citat s 96) 
233 Ibid. s 96 
234 Riksdagsprotokoll 1973:100, s 74; motion 1973:1903, s 15-16 
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I början av 1980-talet var socialdemokraterna starkt kritiska till det 
borgerliga förslaget att lägga ner Läromedelsnämnden och Statens institut 
för läromedelsinformation, SIL, samt låta Skolöverstyrelsen sköta 
läromedelsgranskningen. Socialdemokraterna beskrev Läromedelsnämnden 
i positiva ordalag och formulerade bland annat följande: 

Under hela efterkrigstiden har ett organ med samhällsrepresentanter 
haft ansvaret för granskningen, först av läroböcker därefter av 
läromedel. Det är uppseendeväckande att regeringen nu vill ersätta 
detta inflytande av representanter från det allmänna med en 
efterhandsgranskning av två personer utan denna förankring. 
Därmed ersätts allmäninflytandet av expertinflytande.235 

Enligt socialdemokraternas förslag skulle såväl Läromedelsnämnden som 
SIL behållas och Läromedelsnämnden skulle flyttas över till SIL. I sin 
proposition argumenterade socialdemokraterna för att Läromedelsnämnden 
skulle behållas: 

Förslaget att avskaffa den brett sammansatta nämnden till förmån för 
en ordning med endast två enskilda granskare beaktar enligt min 
mening inte tillräckligt, att frågeställningarna om saklighet och 
allsidighet i läromedel ofta är utomordentligt kontroversiella och 
därför naturligt hör hemma i en krets där det allmänna är 
representerat. Konsumentintressena bör också få möjlighet att göra 
sig gällande.236 

Vidare framhölls i propositionen att om man tog bort nämnden skulle det 
uppfattas som om granskarna fick en beslutsfunktion och därmed kunde 
granskarna få svårare att upprätthålla sin integritet visavi förlagen.237 

När frågan diskuterades i riksdagen förklarade socialdemokraten Helge 
Hagberg varför socialdemokraterna inte ansåg att Skolöverstyrelsen skulle 
ha ansvar för läromedelsgranskningen: 

                                                 

235 Motion 1981/82:130, s 3 
236 Proposition 1982/83:79, s 5 
237 Ibid. s 5 
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Det är väl helt enkelt så, att riksdagens majoritet och minoritet nu 
bedömer saken olika. För vår del tycker vi att en särskild myndighet 
skall ha hela ansvaret för läromedelsgranskningen och godkännandet 
av läromedel. Då spelar rationalisering och förbilligande inte någon 
roll. Nu är det viktigt att vi får ett organ som fungerar, och det blir kanske 
inte mycket dyrare. Det är samma förslag som för ungefär tio år 
sedan, men med den skillnaden att också läromedelsnämnden förs 
över till institutet för läromedelsinformation.238  

Vänsterpartiet kommunisterna stödde socialdemokraterna i denna fråga och 
ville ha kvar en beslutande nämnd som skulle tillhöra SIL.239 

De borgerligas motargument var att läromedelsfrågan inte borde delas 
upp på flera olika myndigheter, utan den skulle samlas hos Skol-
överstyrelsen. I en gemensam motion från centern, folkpartiet och 
moderaterna uttryckte de borgerliga sin ståndpunkt på följande sätt: ”Det 
vore olyckligt om läromedelsfrågorna isolerades från den pedagogiska 
utvecklingen och från den läroplansexpertis som finns på SÖ.”240 

Utöver granskningens vara eller icke vara var det således tre stora frågor 
som debatterades under den här perioden. En stor diskussionsfråga var om 
även läromedel producerade av Sveriges Radio och TRU skulle granskas på 
samma sätt som andra läromedel. En annan fråga gällde statlig 
läromedelsproduktion. Slutligen fortlevde även den stora diskussionsfrågan 
från föregående period: hur skulle granskningen organiseras och vilken roll 
skulle Skolöverstyrelsen ha. I nästa tidsperiod kom den frågan dock att 
definitivt lösas genom att såväl läromedelsgranskningen som Skol-
överstyrelsen avvecklades. 

                                                 

238 Riksdagsprotokoll 1982/83:93, s 86 (min kursivering) 
239 Motion 1981/82:131, s 12 
240 Motion 1982/83:949, s 1 
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1990-tal Avveckling utan debatt 

Utbildningspolitisk bakgrund 
Den svenska skoldebatten radikaliserades återigen under 1980-talet. På den 
ena sidan fanns företrädare för en tydligt ämnesinriktad undervisning. På 
den andra sidan sattes jämlikhetsfrågorna i centrum. Samtidigt pågick även 
en internationell diskussion, framförallt inom OECD-länderna, om 
utbildningssystemens effektivitet och produktivitet. I den internationella 
diskussionen fanns två huvudlinjer, framhåller Lindensjö och Lundgren. 
Den ena var decentralisering för att ge mer utrymme åt de professionella. 
Den andra var privatisering och marknadskonkurrens.241 

Under 1980-talets andra hälft togs en rad beslut som ändrade 
ansvarsfördelningen för den svenska skolan. Även styrningen ändrades och 
den tidigare regelstyrningen övergavs till förmån för ökad målstyrning. 1987 
tillsattes en kommitté, den så kallade styrningsberedningen, för att ta fram 
ett underlag till förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. 
1988 lades en proposition om ytterligare decentralisering genom ett större 
kommunalt ansvar och en övergång till ökad målstyrning. Det följdes upp 
av en proposition 1989 där kommunerna även tog över huvudmannaskapet 
för dem som arbetade i skolan.242  

På den socialdemokratiska partikongressen 1990 meddelade skol-
ministern Göran Persson att Skolöverstyrelsen skulle läggas ner. Senare 
samma år lades propositionen fram och riksdagen beslutade om nedlägg-
ning av Skolöverstyrelsen med flera centrala skolmyndigheter och skapande 
av en ny central myndighet: Skolverket. Samtidigt togs även beslut om ett 
förändrat statsbidragssystem där staten inte längre kunde styra hur 
kommunen fördelade pengarna mellan olika verksamheter, vilket var 
ytterligare ett steg mot målstyrning.243  

                                                 

241 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 84-85. 
242 Ibid.  s 85-86. Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 165-166. 
243 Richardson, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu  s 167. Lindensjö och 
Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 100-101. 
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Granskningsfrågan i riksdagen 
Det var på hösten 1990 som skolminister Göran Persson lade fram 
propositionen om en avveckling av Skolöverstyrelsen, SIL med flera 
skolmyndigheter.  Omändringen skulle träda i kraft den första juli 1991.244 I 
denna proposition var läromedelsgranskning inte någon stor fråga. Den 
berördes endast på ett enda ställe. Det var i samband med att nedläggningen 
av SIL togs upp som det i propositionen föreslogs följande: ”De uppgifter 
SIL idag har när det gäller fastställande av basläromedel, granskning och 
information om läromedel förs till det nya skolverket.”245 Någon motivering 
eller ytterligare kommentarer till detta gavs inte. Inte heller i följdmotioner, 
utskottsbetänkande eller riksdagsdebatt togs frågan upp. 246 

I mars året därpå var det dags för en ny proposition om vissa 
skollagsfrågor, som bland annat berörde flexibel skolstart. En mindre punkt 
i denna proposition var att läromedelsgranskningen föreslogs upphöra. 
Några egentliga motiveringar till avskaffandet av granskningen är svårt att 
finna på den korta sida som ägnades åt saken. Det mesta av texten var en 
beskrivning över hur den existerande granskningen såg ut. Kort lyftes även 
det nya Skolverkets huvuduppgifter fram, det vill säga uppföljning och 
utvärdering samt utveckling av skolan. I utvecklingsuppgiften skulle 
läroplansutveckling ingå och i propositionen formulerades följande:  

Läromedelsfrågorna har naturliga samband med läroplansutveckling 
och kommer också självklart in som en viktig del i samband med 
utvärdering av skolans verksamhet. Läromedelsfrågorna kommer 
således på ett naturligt sätt att ingå i skolverkets arbetsuppgifter. Mot 
denna bakgrund är det enligt min mening naturligt att i samband med 
t.ex. en utvärdering av undervisningen i samhällsorienterande ämnen 
också granska de läromedel som används i undervisningen. Jag anser 
att granskningen i dess nuvarande form kan upphöra.247  

                                                 

244 Proposition 1990/91:18, s 107-108 
245 Ibid. s 112 
246 Proposition 1990/91:18; 1990/91 UbU4; riksdagsprotokoll 1990/91:44 
247 Proposition 1990/91:115, s 66 (mina kursiveringar) 
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Propositionen orsakade en rad följmotioner, men bara i en av dessa 
kommenterades förslaget att avveckla läromedelsgranskningen. Det var 
moderaterna som apropå läromedelsgranskningen skrev:  

Vi har alltsedan dess tillkomst föreslagit att statens granskning av 
läromedel bör upphöra. Granskningen leder till fördyring och 
innehållsmässig utslätning av läromedlen.248  

Vidare ansåg motionärerna att det fanns en klar risk att Skolverket skulle 
komma att ta på sig en granskningsuppgift inom ramen för sitt 
utvärderingsuppdrag, vilket moderaterna motsatte sig. De menade att om 
granskning mot förmodan skulle göras, skulle det ske ”helt vid sidan av de 
vanliga kanalerna inom utbildningen”.249  

Utbildningsutskottet gick på propositionens linje och förordade avslag 
till moderaternas motion. Utskottets majoritet menade att de inte motsatte 
sig att det ”i skolverkets ordinarie utvärdering av skolverksamheten även 
ingår en objektivitetsgranskning av samhällsorienterande ämnen”.250 
Intressant att notera är att utskottet skriver om Skolverkets framtida 
granskningsmöjligheter som gällande just en granskning av objektiviteten 
och det i de samhällsorienterande ämnena. I propositionen och motionen 
talades det om Skolverkets insatser i betydligt vagare ordalag, enbart som en 
granskning av läromedel. Moderaterna i utbildningsutskottet reserverade sig 
till fördel för sin egen motion, men några nya argument framkom inte i 
reservationen.251  

I den långa debatt som uppstod när propositionen behandlades i 
riksdagens kammare diskuterades överhuvudtaget inte läromedels-
granskningen.252 Den svenska läromedelsgranskningen avvecklades därmed, 
helt utan offentlig debatt. 

                                                 

248 Motion 1990/91:Ub183, s 11-12 
249 Ibid. s 11-12 
250 UbU 1990/91:17, s 28 
251 UbU 1990/91:17, s 47 
252 Riksdagsprotokoll 1990/91:126, 1990/91:129 
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De politiska partiernas ställningstaganden 
Avvecklingen av granskningen framställdes i propositionen som en 
”naturlig” följd av den givna situationen. Det är som om det inte fanns ett 
aktivt val, en avveckling infinner sig nästan av sig själv. Därmed blir den 
som argumenterar emot förändringen någon som motsätter sig den 
naturliga utvecklingen. Eftersom ingen argumenterade emot, eller 
överhuvudtaget uppmärksammade frågan, i den politiska debatten, behövde 
regeringen aldrig argumentera för sitt förslag. Socialdemokraterna hade gjort 
en helomvändning och lämnat talet om det viktiga allmänintresset och 
statens skyldighet att försvara de svagare konsumenterna. Vänsterpartiet, 
som knappa tio år tidigare talade för förstatligande av läromedels-
produktionen, protesterade nu inte mot nedläggningen av den statliga 
förhandsgranskningen. De ideologiska ståndpunkter som vänsterblocket 
hade argumenterat utifrån tidigare var helt försvunna ur retoriken 1990/91. 

Vad gäller de borgerliga partierna var flertalet av dem tysta. De enda 
som lämnade spår i materialet var moderaterna, som stödde förslaget att 
avskaffa förhandsgranskningen. De argument som moderaterna helt kort 
framförde var att granskningen ledde till dyrare böcker och en utslätning av 
böckernas innehåll. Här återkom således det ekonomiska argumentet, men 
nu som ett argument mot förhandsgranskning. 

Enligt moderaternas egen historieskrivning skulle de alltid ha motsatt sig 
granskningen. Bilden i det offentliga trycket är, som beskrivits ovan, en 
annan. Det är värt att fundera över vem som var den tänkta mottagaren av 
budskapet att moderaterna alltid hade motsatt sig granskningen. Den tänkte 
mottagaren kan ha varit andra partier, men även grupper inom de egna 
leden. Vid tidigt 1990-tal profilerade sig moderaterna som ett liberalt parti. 
Målet med raderna torde vara att skriva en historia om att partiet under en 
längre tid fört en liberal politik. Bilden i det offentliga trycket är dock att 
partiets hållning, i alla fall fram till och med 1970-talet, var klart konservativ. 
Således hade även moderaterna gjort en rejäl omsvängning i frågan. Ulf 
Schüllerqvist påpekar också i sin studie av 1980-talets politiska skoldebatt 
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att ”nyliberala drag” fick ett starkare inslag i moderaternas skolpolitik under 
1980-talet.253 

I den politiska debatten 1990-91 framgick inte mycket av hur aktörerna 
såg på läromedelsfrågan, vilket i sig säger något intressant. Läromedlens 
kvalitet verkar inte vara något som politikerna menade att de skulle uttala sig 
om eller besluta om. De uttryckte inga åsikter om hur de ansåg att 
existerande läromedel var eller hur de borde vara.  Detta var nu inte längre 
rikspolitikernas ansvar. 

Läromedelsnämnden och avvecklingen 
Vid 1990-talets början togs i rask takt beslut om stora förändringar av den 
centrala skoladministrationen. Den dramatiska och snabba avvecklingen av 
Skolöverstyrelsen har beskrivits av statsvetaren Eva Haldén.254  Några av de 
saker som hon pekar på är att information till Skolöverstyrelsens ledning 
skedde mycket sent och att personalen inte informerades i förväg om 
nedläggningen, utan fick vetskap via media.255  

Att nedläggningen av Läromedelsnämnden också gick fort och att 
informationen kom sent till nämnden framgår av nämndens protokoll och 
korrespondens. Propositionen med förslag på nedläggning av Skol-
överstyrelsen och SIL lades i oktober 1990. Det finns inga kommentarer till 
detta förslag i Läromedelsnämndens protokoll från hösten 1990. Där verkar 
verksamheten och granskningen ha fortsatt opåverkad av denna 
proposition.256  

                                                 

253 Schüllerqvist, “Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet,” 
s 66. 
254 Eva Haldén och Bo Lindensjö, Konsten att lägga ner en myndighet: från SÖ till Skolverket: 
undervisnings-case, Serien för studiematerial, 4 (Stockholm: Rådet för grundläggande 
högskoleutbildning, 1992). Eva Haldén, Den föreställda förvaltningen: en institutionell historia om 
central skolförvaltning, Stockholm studies in politics, 57 (Stockholm: Stockholms Universitet, 
1997). 
255 Haldén och Lindensjö, Konsten att lägga ner en myndighet: från SÖ till Skolverket: undervisnings-
case  s 1-7. 
256 Protokoll Läromedelsnämnden, nr 1990/91:1-2, SIL 1987-1991 A3A 
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Den 25 februari skrev överdirektören för SIL, och tillika ordföranden i 
Läromedelsnämnden, Carin Beckius, ett brev till statssekreteraren på 
utbildningsdepartementet. I brevet påpekade Beckius att eftersom SIL inte 
hade någon representant i skolverkskommittén, det vill säga den kommitté 
som arbetade med avvecklingen, framförde hon därför sina synpunkter per 
brev. Beckius gav en kort historik över Läroboks-/Läromedelsnämndens 
arbete. Hon pekade på att läromedelsfrågorna låg ”i brytningspunkten 
mellan det offentliga skolsystemet och den helt marknadsstyrda läromedels-
produktionen” och därför krävde beslut i läromedelsfrågor ”en bredare 
förankring”. Hon avslutade brevet på följande sätt: 

Om nämnden avskaffas kommer riksdagen med all sannolikhet att bli 
det forum för diskussioner som nämnden nu utgör. Någonstans 
måste ju så här kontroversiella ärenden få debatteras. Inför det 
framtidsperspektivet ter sig en avveckling av nämnden mycket illa 
övervägt.257 

Den andra propositionen, som föreslog avveckling av granskningen, 
daterades i regeringsprotokollet den 21 mars 1991. Samma dag samman-
trädde Läromedelsnämnden. Av protokollet från det mötet framgår att 
nämndledamöterna hade sett förslaget till propositionen. Propositionen 
diskuterades och Läromedelsnämnden beslöt att, förutsatt att propositionen 
skulle antas, fullfölja de granskningar som pågick, men inte påbörja några 
nya granskningar om inte förlagen så begärde.258 I ett informationsbrev till 
förlagen, daterat den 26 mars, skrev SIL att de föreslog att gransknings-
verksamheten skulle upphöra omgående och att förlagen skulle kontakta 
SIL om de trots det ville få något läromedel granskat.259 Den 11 juni antog 
riksdagen regeringens proposition och omändringen skulle träda i kraft den 
1 juli samma år.260 Således började avvecklingen av granskningen flera 

                                                 

257 Brev från SIL till Utbildningsdepartementet, 1991-02-25, SIL 1987-1991 A3C 
258 Propositionen 1990/91:115, s 3, protokoll Läromedelsnämnden, nr 1990/91:5, SIL 
1987-1991 A3A 
259 Brev från SIL till läromedelproducenterna, dnr 87/91, SIL 1987-1991 A3A 
260 Riksdagsprotokoll 1990/91:129 
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månader innan riksdagen hade tagit det formella beslutet. Det är ett tydligt 
exempel på vad som påpekats tidigare, att förvaltningen i realiteten kan 
börja genomföra reformer på realiseringsarenan innan politikerna tagit det 
formella beslutet på formuleringsarenan. 

Med det snabba förloppet och den bristande informationen hade 
Läromedelsnämnden i detta läge ingen större möjlighet att påverka beslutet 
på formuleringsarenan. Överdirektören för SIL gjorde, i och med sitt brev, 
ett försök att påverka, men utan resultat. Beckius befann sig här i en helt 
annan situation vad det gällde möjligheter att påverka än vad general-
direktören för Skolöverstyrelsen, Otto Holmdahl, hade gjort vid 
granskningens införande knappt 60 år tidigare.  

Argument och tvistefrågor från 1930-tal till 1990-
tal 

Argument för och emot läromedelsgranskning 
De argument som har framförts i den svenska politiska debatten till stöd för 
en förhandsgranskning av läroböcker/läromedel kan i stort sett samman-
fattas i två argument. Det första var ett ekonomiskt argument där det gällde 
att hålla priserna på läroböckerna nere. Det andra argumentet var att man 
skulle garantera läroböckernas kvalitet.  

Det ekonomiska argumentet var starkast under 1930-talet när 
granskningen infördes. Detta argument, som en anledning till att införa 
granskningen, har tidigare nämnts av Sixten Marklund i Skolsverige 1950-
1975. Marklund skriver inte mycket om det, utan konstaterar kort att 
granskningen delvis var ”en ekonomisk fråga”.261 Det nämns dock inte av 
Långström. Långströms antagande om att granskningen skulle ha införts för 
att demokratin var hotad från det kommunistiska Sovjetunionen och det 
nazistiska Tyskland262 går inte att hitta några direkta belägg för i det politiska 

                                                 

261 Marklund, Skolsverige 1950-1975, del 5 Läroplaner  s 255. 
262 Långström, Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie  s 154. 
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materialet. Det förekommer inga hänvisningar till den utrikespolitiska 
situationen vare sig i utredningar eller i den politiska debatten. 

Tidigare forskning från andra länder visar att kostnadsreglering har 
förekommit som ett vanligt argument för att granska läroböckerna. Det 
förekom exempelvis i det sena 1800-talets Finland, i Argentina samt 
förekommer även i dag i exempelvis den tyska delstaten Bayern och i vissa 
delstater i USA.263  

Prisreglering tas dock inte upp av Bratholm när hon beskriver 
argumenten för att införa läroboksgranskning i Norge 1889. Den norska 
granskningen handlade i ett första skede om att kontrollera innehållet i 
läroböckerna i kristendomskunskap. Först 1908 infördes granskning för 
andra ämnen, för att det fanns för många böcker och alla böcker höll inte 
tillräckligt god kvalitet.264 Att kristendomsämnet hade en särställning när 
granskningen infördes även i Sverige framgår av att kyrkan skulle ha en 
särskild representant som skulle granska dessa böcker. 

Argumentet att granskningen behövs för att säkra läromedlens kvalitet 
framfördes således vid införandet av granskningen i såväl Sverige som i 
Norge. I Sverige fanns kvalitetsargumentet med från början, parallellt med 
det ekonomiska argumentet. När det ekonomiska argumentet försvann 
under 1940-talet, kvarstod enbart kvalitetsargumentet. Bratholm har inte 
närmare studerat vad som avsågs med kvalitet i den norska debatten. I den 
svenska debatten kan dock konstateras att vad som avsågs med kvalitet 
varierade mellan olika aktörer och även över tid. En tolkning var att 
läroböckerna/läromedlen skulle vara i enlighet med gällande läro- och 

                                                 

263 Lehtonen, Valtiovalta ja oppikirjat: senaatti ja kouluhallitus oppi- ja kansakoulun oppikirjojen 
valvojina Suomessa 1870-1884 (The state and textbooks: the Senate and the National board of education 
as monitors of secondary and elementary school textbooks in Finland in 1870-1884)  (english 
summary). Narodowski och Manolakis, “Defending the 'Argentine Way of Life'. The State 
and Scool Textbooks in Argentina (1884-1984),” s 304. Brandenberg, Rechtliche und 
wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern: mit einer Fallstudie zum bayrischen 
Zulassungsverfahren  s 85. Tulley, “A Despcriptive Study of the Intents of State-Level 
Textbook Adoption Processes,” 295, 301-302. 
264 Bratholm, “Godkjenningsordningen for laereböker 1889-2001, en historisk 
gjennomgang,” s 3. 
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kursplaner. En annan tolkning var att de skulle vara pedagogiskt välgjorda 
och ha en passande utformning.  En tredje tolkning fokuserade på att fakta i 
böckerna skulle vara korrekta. Den fjärde tolkningen var att läroböckerna 
skulle vara objektiva och balanserade. 

De två huvudargumenten i den svenska politiska debatten liknar de 
argument som Tulley presenterar i sin amerikanska studie. Tulleys studie 
baserade sig på intervjuer med personer som var aktiva i gransknings-
processen, men det kan trots det vara intressant att jämföra resultaten. De 
tre skäl för förhandsgranskning som Tulley beskriver är att man vill uppnå 
en enig tolkning av läroplanen, att man vill garantera läroböckernas kvalitet 
samt att man vill hålla kostnaderna för böckerna nere. När det gäller 
kvalitetsargumentet preciserar inte Tulley det, men han påpekar att vissa 
intervjupersoner beskrev de oönskade böckerna som ”not consistent with 
state guidelines or courses of study”.265 Det gör att detta argument ligger 
nära argumentet om att uppnå en enig tolkning av läroplanen. Enlighet med 
läroplanen är en av de kvalitetsdefinitioner som kan kännas igen från den 
svenska debatten. 

När granskningen infördes i Sverige var det inget politiskt parti som 
motsatte sig en förhandsgranskning. Det var först 1959 som folkpartiet 
motionerade mot granskningen. Två stora utredningar på 1970 och 1980-
talen förordade också en avveckling. De olika argument som framfördes 
mot förhandsgranskning kan mycket kort sammanfattas i sex olika 
argument. Ett argument var att det var ideologiskt fel med statliga 
ingripanden på läroboksmark��den. Det var bättre att låta den fria 
konkurrensen råda, då skulle priserna hållas nere och kvaliteten förbättras. 
Ett andra argument var att Läroboks-/Läromedelsnämnden genom sin 
granskning inte lyckades uppnå lägre priser. Det hävdades till och med att 
granskningen ledde till dyrare läromedel. Ett tredje argument var att det var 
svårt att sätta en gräns mellan vilka läromedel som skulle granskas och vilka 
som inte skulle granskas. När granskningen inriktades mot objektivitet 
befarades, som ett fjärde argument mot granskningen, att det skulle vara 
omöjligt för en granskare att avgöra huruvida ett läromedel var objektivt 
                                                 

265 Tulley, “A Despcriptive Study of the Intents of State-Level Textbook Adoption 
Processes,” s 301. 
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eller inte. Därmed skulle granskningen i realiteten bli subjektiv. Det femte 
argumentet var att granskningen ledde till att böckerna blev utslätade, det 
vill säga ledde till en sämre kvalitet på böckerna. Det sjätte och sista 
argumentet var att produktionstiden förlängdes med flera månader. 

Även en del av dessa motargument kan kännas igen i Tulleys 
amerikanska studie. En del av hans intervjupersoner påpekade också risken 
att böckerna blev dyrare på grund av förlagens utgifter i samband med 
granskningsproceduren. Flera menade att priserna skulle hållas nere bättre 
genom en fri konkurrens på läroboksmarknaden.266 

Avveckling utan argument 
När slutligen den svenska förhandsgranskningen av läromedel avvecklades 
var det inget politiskt parti som motsatte avvecklingen. Därav blev det heller 
ingen debatt i frågan och inga argument för avvecklingen presenterades. Det 
enda försvaret av verksamheten, som har satt spår i det här undersökta 
materialet, var ett försök från SIL:s överdirektör att påverka den politiska 
beslutsprocessen.  

Att avvecklingsbeslutet togs i politisk enighet, är en likhet med 
avvecklingen av förhandsgranskningen i Norge år 2000. Bratholm beskriver 
att beslutet att avveckla granskningen i Norge föregicks av en politisk 
debatt. Det främsta argumentet i debatten för en avveckling var att 
politikerna ville decentralisera ansvaret för läromedlen till skolorna.267 I den 
norska debatten gjordes således en explicit hänvisning till att det var frågan 
om decentralisering. Även den svenska avvecklingen av förhands-
granskningen måste förstås mot bakgrund av samtida omfattande 
decentraliseringsförändringar i det svenska skolväsendet.  

Ovan har givits en kortfattad översikt över flera decentraliseringsbeslut i 
svensk skolpolitik i slutet av 1980- och början av 1990-talen. Denna 
decentraliseringsutveckling fortsatte under 1990-talet. Pedagogen Lisbeth 
Lundahl pekar på att Sverige under detta decennium gick från att ha haft ett 
                                                 

266 Ibid.: s 302. 
267 Bratholm, “Godkjenningsordningen for laereböker 1889-2001, en historisk 
gjennomgang,” s 8. 
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av de mest centraliserade till att få ett av de mest decentraliserade 
skolsystemen i västvärlden.268 Ovan har beskrivits att decentraliseringen 
började redan under 1970-talet, dock i begränsad omfattning. Pedagogen 
Ninni Wahlström karaktäriserar decentraliseringen på 1970-talet främst som 
”retorisk”.269 

Något hände dock under 1980-talet som ledde till att decentraliseringen 
fick fart. Schüllerqvist har studerat den svenska skoldebatten under 1980-
talet och menar att det skedde en ideologisk förskjutning under denna 
period. Frågor om samhällets räckvidd och den enskilde individens rätt att 
agera fritt lyftes tydligt fram i skoldebatten. Schüllerqvist nöjer sig med att 
konstatera att förändringen skedde, men diskuterar inte varför.270 Även 
pedagogen Ann Quennerstedt beskriver en ideologisk förskjutning i 
skoldebatten för tiden kring 1990. Hon beskriver ”en intensiv diskursiv 
kamp i utbildningspolitiken om vilka de grundläggande värdena skulle vara 
för utbildningssystemet”.271 På den ena sidan fanns de som betonade en 
gemensamt organiserad skola och på den andra de som ville se både privata 
och offentliga alternativ.  Så småningom kom dock de grupper som länge 
höll fast vid en gemensamt utformad skola, främst socialdemokratin och 
vänsterpartiet, att svänga och ”enhetlighet utmönstrades ur skolpolitiken” 
hävdar Quennerstedt.272 Den ideologiska förskjutning har också påpekats av 
pedagogen Tomas Englund som ser maktutredningens slutrapport 1990 
som en katalysator för en övergång från en mer kollektivistisk till en mer 

                                                 

268 Lisbeth Lundahl, “Swedish, European, global: the transformation of the Swedish 
welfare state,” i The RoutledgeFalmer Reader in Education Policy and Politics, red. Bob Lingard 
och Jenny Ozga (London: Routledge, 2007), s 121. 
269 Ninni Wahlström, Om det förändrade ansvaret för skolan: vägen till mål- och resultatstyrning och 
några av dess konsekvenser, Örebro studies in education, 3 (Örebro: Örebro universitet, 2002) 
s 136-137. 
270 Schüllerqvist, “Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet,” 
s 93. 
271 Ann Quennerstedt, “Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet,” i Skolan som 
politisk organisation, red. Jon Pierre (Malmö: Gleerup, 2007), s 54. 
272 Ibid., s 54-55. 
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individcentrerad demokratisyn och därmed en förändrad syn på utbildning 
från ”public good” till ”private good”.273 

Schüllerqvist beskriver vidare att såväl inom vänstern som bland 
socialliberaler tidigare funnits en optimism om skolans möjligheter att 
förändra samhället. Skolan hade setts som ett medel för att motverka 
segregering och verka för social utjämning. Denna optimism ersattes under 
1980-talet alltmer av en pessimism, menar Schüllerqvist.274 Samtidigt 
beskriver han en ökad betoning på effektivitet. Dels är det fråga om ökade 
krav på effektivitet inom den offentliga sektorn i allmänhet som påverkar 
skolan. Dels är det frågan om krav på ökad effektivitet vad gäller det som 
skolan kan ge samhället. Skolan ska ge individerna rätt kompetens och på så 
sätt bidra till den ekonomiska utvecklingen.275 Även Lundahl pekar på att 
när den offentliga sektorn kritiserades på 1970-talet togs ofta skolan fram 
som ett exempel på misslyckande. På den politiska vänsterkanten 
kritiserades skolan för att inte ha lyckats nå jämlikhetsmålen. Från höger 
kritiserades skolan för att bland annat vara dyr och ineffektiv.276 

Schüllerqvist framhåller även att internationella influenser påverkade 
utvecklingen på det svenska skolområdet under 1980-talet.277 Internationella 
influenser i svensk utbildningspolitik har undersökts närmare av pedagogen 
Florian Waldow. I en studie har han valt fem fokusperioder spridda från år 
1930 till 2000. En av hans fokusperioder är 1973-1978, en annan sträcker 
sig från 1990-1995. För 1970-talet framhåller Waldow att fokuseringen i 
Sverige på ”livslångt lärande” och ”skolans inre arbete” har motsvarigheter 

                                                 

273 Tomas Englund, “Utbildning som 'public good' eller 'private good'?” i Utbildningspolitiskt 
systemskifte? red. Tomas Englund (Stockholm: HLS Förlag, 1995), s 107-109, 115-116. 
274 Schüllerqvist, “Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet,” 
s 95. 
275 Ibid., s 94. 
276 Lundahl, “Swedish, European, global: the transformation of the Swedish welfare state,” 
s 121. 
277 Schüllerqvist, “Förskjutning av svensk skolpolitisk debatt under det senaste decenniet,” 
s 93. 
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inom den internationella diskursen. För 1990-talets första hälft 
sammanfattar Waldow:  

Diskursens fullständigt förändrade karaktär under fokusperiod 5 (1990-
1995) i Sverige stämmer likaså överens med diskursförändringar på 
internationell nivå: relationen mellan utbildning och ekonomi hamnar 
åter i debattens fokus. Tilltron till styrning genom marknads-
processer, betoning av ”kunskap” som ekonomisk resurs och mera 
allmänt humankapitaltänkandet, är karaktäristiskt för både den 
svenska och den internationella utbildningspolitiska diskursen under 
denna tid.278 

Även Lundahl tar upp betydelsen av internationella influenser. Hon menar 
att dessa har varit av stor betydelse, men att det har skett till stor del under 
tystnad. Hon skriver: 

The Swedish development of the 1980s and 1990s, with 
decentralization, deregulation, increased efficiency and market 
thinking as key elements, show striking similarities with the so-called 
new orthodoxy of education politics in the USA, the UK, New 
Zealand and Australia.279 

För att förklara varför detta inte har diskuterats mer i den svenska politiska 
debatten poängterar Lundahl att hänvisningar till Thatcher, Reagan eller 
Blair inte skulle falla i god jord hos de svenska väljarna. En majoritet av 
svenskarna stöder den traditionella välfärdsmodellen, menar hon, och då 
fungerar inhemska referenser bättre för att ge förändringarna legitimitet.280 

Decentraliseringstrenden under 1980- och 1990-tal var inte ett specifikt 
skolfenomen. Statsvetaren Jon Pierre pekar på att decentralisering har varit 
ett framträdande begrepp i svensk politik sedan början på 1970-talet, men 
även han framhåller att det tog reell fart främst under 1980-talet. Några av 

                                                 

278 Florian Waldow, Utbildningspolitik, ekonomi och internationella utbildningstrender i Sverige 1930-
2000 (Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2008) s 184. 
279 Lundahl, “Swedish, European, global: the transformation of the Swedish welfare state,” 
s 126. 
280 Ibid., s 128. 
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de faktorer som Pierre pekar för att förklara decentraliseringstrenden är en 
ökad tilltro till kommunernas kunnande och professionalism samt att det 
även har inneburit en besparing för staten då det ofta har följts av minskade 
statsanslag. Vidare poängterar även Pierre betydelsen av internationell 
påverkan. Decentralisering var på 1980- och 1990-tal en populär politisk-
administrativ lösning som spreds mellan olika länder för att lösa olika 
problem i olika nationella kontexter, menar han.281  

Det var således flera olika faktorer, nationella såväl som internationella, 
som samverkade och förändrade det svenska skolväsendet under 1990-talet 
och en central förhandsgranskning passade inte in i den nya decentraliserade 
skolan. 

En fråga om organisation  
Den största debattfrågan på den svenska formuleringsarenan när det gäller 
läromedelsgranskningen var inte frågan om granskning eller inte. Det var 
istället frågan om hur granskningen skulle organiseras. Bo Rothstein pekar 
på att ett av förvaltningsforskningens viktigaste resultat är just att den kan 
visa på den otydliga gränsen mellan vad som är politik och vad som är 
administrativa beslut: 

Ett av förvaltningsforskningens viktigaste resultat är att gränserna 
mellan vad som är politiska och vad som är administrativa 
överväganden oftast inte går att hålla isär. Varje sätt att t. ex. 
organisera genomförandet av ett reformprogram av något slag 
innebär också att man i valet av organisationsform gör ett politiskt 
val. Bestämda frågor, problem och lösningar organiseras i 
genomförandeprocessen genom valet av organisationsform. Makt-
fördelningen i genomförandeledet mellan tjänstemän, politiker, 
professionella experter, intresseorganisationers företrädare, brukarnas 
representanter och lokala intressen avgörs genom sättet att organisera 
förvaltningen.282 

                                                 

281 Jon Pierre, “Decentralisering, governance och institutionell förändring,” i Politik som 
organisation - förvaltningspolitikens grundproblem, red. Bo Rothstein (Stockholm: SNS Förlag, 
2001), s 117-118, 121-122. 
282 Rothstein, “Organisation som politik,” s 12-13.  
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I fallet med förhandsgranskning av läromedel är det tydligt att olika politiska 
partier förespråkade olika maktfördelning mellan främst politiker, tjänste-
män och professionella experter. 

De olika förvaltningsformer som förespråkades av de politiska partierna 
kan jämföras med Rothsteins idealtyper. Generellt sett förespråkade de 
borgerliga partierna i högre grad ett professionsinflytande där yrkeskunniga 
experter skulle göra en professionell bedömning. Här fanns även ett inslag 
av byråkratimodellen i betoningen av Skolöverstyrelsens inflytande. Social-
demokraterna förespråkade en modell med politisk representation i 
majoritet. Vänsterpartiet kommunisterna var ensamma om att driva 
modellen med brukarinflytande över granskningen.  

Trots de olika organisationsformer som användes under den tid som 
granskningen bedrevs, var det hela tiden frågan om en hybridmodell med 
inslag av byråkrati, profession och politisk representation. De sistnämnda 
var ständigt i majoritet, vilket var en hjärtefråga för socialdemokraterna. 
Men professionsinflytande var också starkt i och med de experter som, på 
nämndens uppdrag, skulle granska varje lärobok/läromedel innan nämnden 
skulle ta beslut.  

I början, när det ekonomiska argumentet för granskning var flitigt 
använt, kopplades den politiska representationen främst till denna uppgift. 
Intressant nog så försvagades dock inte försvaret av denna organisations-
form i och med att det ekonomiska argumentet för granskning försvann. På 
1980-talet var socialdemokraternas huvudargument mot de borgerligas 
förslag, att de absolut ville bevara den politiska representationen vid 
granskningen. Det var först i 1990-talets proposition, när socialdemokrat-
erna inte ville ha någon förhandsgranskning alls� som talet om vikten av 
politisk representation helt hade försvunnit. 

Trots alla omorganiseringar av läroboks-/läromedelsgranskningen var 
det följaktligen, under hela dess verksamhetstid, frågan om en nämnd med 
en majoritet av lekmän som hade expertgranskare till sin hjälp när det gällde 
bedömningen av enskilda läroböcker/läromedel. Hur tolkade denna nämnd 
det uppdrag som de hade fått från politikerna och hur försökte de överföra 
sin tolkning till granskarna? Det är frågor som ska besvaras i nästa kapitel. 
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KAPITEL 3 

Granskningsinstruktionerna  

I detta kapitel förflyttas fokus från formuleringsarenan över till 
realiseringsarenan. Här är det den övergripande frågan om hur granskningen 
genomfördes som ska studeras. Närmare bestämt är det hur de politiska 
besluten tolkades av den ansvariga myndigheten som är i fokus. Den fråga 
som ska besvaras i detta kapitel är: Hur tolkade Läroboks- respektive 
Läromedelsnämnden granskningsuppdraget? Detta studeras genom att se 
hur de två nämnderna instruerade och beskrev granskningsuppdraget för 
sina anlitade läroboksgranskare.   

Den styrning som behandlas i detta kapitel berör såväl förvaltnings-
styrningen som organisationsstyrningen. När det gäller förvaltnings-
styrningen, det vill säga politikernas styrning av förvaltningen, är det den 
styrdes styrningsreaktion som ska studeras. Detta steg är samtidigt en del i 
organisationsstyrningen, det vill säga högre förvaltnings styrning av lägre 
förvaltning, i och med att det är nämndens styrning av granskarna. När det 
gäller organisationsstyrningen är nämndens författande av instruktioner till 
granskarna en fråga om riktlinjeskrivning. Det är direkt styrning som kan 
placeras i styrprocessens andra steg, det vill säga att det är fråga om 
styrningsåtgärder. 

Det material som används här är instruktioner för gransknings-
uppdraget som de två nämnderna gav till sina granskare.  Materialet och hur 
det samlats in och analyserats kommer att beskrivas inledningsvis. Efter det 
ges en kort översikt över hur uppdraget formulerades i lagtexten. Att 
redogörelsen för lagtexten placeras i detta kapitel motiveras av att lagtexten 
används som utgångspunkt och jämförelsematerial i analysen av instruktion-
erna. Lagtexten ses här som det av politikerna givna uppdraget till 
Läroboks-/Läromedelsnämnden. Granskningsinstruktionerna blir nämnd-
ernas tolkning av detta uppdrag. Därefter ges en kort beskrivning av 
Läroboks- respektive Läromedelsnämndens sammansättning. Detta för att 
ge en bild av nämnden som aktör. Efter det följer beskrivning och analys av 
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de instruktioner som nämnderna utgivit till sina respektive granskare. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Materialet  
I detta kapitel presenteras en analys av de instruktioner som 
Läroboksnämnden respektive Läromedelsnämnden skickat till sina 
granskare. Materialet har sökts i respektive nämnds efterlämnade arkiv, vilka 
är deponerade på Riksarkivet. Vad det gäller Läromedelsnämndens 
verksamhet 1974-1991 har detta material funnits väl samlat och 
materialsökningen har inte vållat några större problem. När det gäller 
Läroboksnämndens material är dock inte materialet helt komplett. I ett 
granskningsutlåtande från en granskare hänvisades till ett speciellt 
granskningsformulär för böcker i samhällskunskap som nämnden skulle ha 
skickat till granskarna på våren 1971.283 Detta formulär har jag inte lyckats 
finna i arkivet. Det kan inte uteslutas att det kan ha förekommit även andra 
granskningsinstruktioner från nämndens sida som inte har bevarats i arkivet. 

Vad det gäller Läroboksnämnden finns även ett par promemorior där 
det är oklart om de officiellt antagits och använts eller om det är frågan om 
utkast. I den kommande redogörelsen kommenteras för respektive 
dokument huruvida det är frågan om officiellt antagna PM, utkast eller om 
det är oklart.  

Materialet har lästs och analyserats utifrån frågan om hur 
granskningsuppdraget beskrevs och preciserades. Lagtextens formulering av 
granskningsuppdraget har använts som jämförelsematerial. Analysen har en 
tonvikt på kontinuitet och förändring då det har varit viktigt att se vad som 
är nytt jämfört med tidigare instruktioner och vad som har varit oförändrat. 
Innan resultatet av analysen presenteras kommer först en beskrivning av 
hur granskningsuppdraget formulerades i lagtexten. 

                                                 

283 Granskningsutlåtande (1973-74:VI), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:101 
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Granskningsuppdraget i lagtexten 
Enligt 1938 års lagtext skulle läroböcker avsedda för följande skolformer 
granskas:  

allmänna läroverk, kommunala gymnasier, kommunala flickskolor, 
kommunala mellanskolor, högre folkskolor, folk- och småskolor, 
nomadskolor samt fortsättningsskolor även som vid under skol-
överstyrelsens inseende stående privatläroverk.284  

I 1948 års lagtext nämndes även ”praktiska mellanskolor” och ”folk- och 
småskoleseminariernas övningsskolor”. Där stod även att nämnden skulle 
yttra sig om läroböcker som användes i allmänna ämnen vid försvarets 
läroverk.285 

Vidare definierades även i lagtexten vad som avsågs med en lärobok. 
Det som skulle granskas var: 

egentliga läroböcker och läseböcker i läsämnen, läroböcker i 
praktiska läroämnen och i övningsämnen, ordböcker, ordlistor, 
översättningsövningar, textböcker i främmande levande språk, 
kartböcker, räkne- och andra tabeller, tryckta arbetsanvisningar med 
kartor, illustrationer, sifferuppgifter eller utförligare text, vilka äro 
avsedda att regelmässigt nyttjas som hjälpmedel, förskrifter för 
välskrivning och textning samt sångböcker.286 

I lagtexten definierades även vad granskningen skulle utgå ifrån: 

Vid sådan granskning skall särskilt iakttagas,  
a) att läroboken, vad angår papper, tryck och format samt bandets 
beskaffenhet och kvalitet, lämpar sig för det avsedda ändamålet; 
b) att lärobokens typografiska uppställning, illustrationsmaterial och 
stilsorter, som kommit till användning i densamma, uppfylla skäliga 
anspråk i oftalmologiskt anseende;  
c) att lärobokens innehåll, omfång och disposition stå i överens-
stämmelse med vederbörande undervisningsplan;  

                                                 

284 SFS 1938:630, 1§ 
285 SFS 1948: 613, 1§ 
286 SFS 1938:630, 1§ (Formuleringen i 1948 års lagtext var i stort sett likalydande.) 
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d) att överensstämmelse råder mellan de kursmoment, som i 
läroboken behandlas, och dem, som äro föreskrivna för de kurser 
eller klasser, för vilka läroboken är avsedd;  
e) att eventuellt förekommande illustrationsmaterial ansluter sig till 
de kursmoment, det avser att belysa;  
f) att lärobokens innehåll är objektivt och vederhäftigt och såvitt 
möjligt överensstämmande med den vetenskapliga, tekniska och 
pedagogiska utvecklingen på ifrågavarande område;  
g) att läroboken är i språkligt och formellt hänseende tillfredställande 
och lämpad efter lärjungarnas ålder och mognad;  
h) att lärobokens pris är skäligt;  
i) att läroboken är av behovet påkallad och i väsentliga avseenden 
utgör en självständig insats på det pedagogiska området.287 

När lagtexten ändrades tio år senare behölls skrivningen ovan i stort sett. 
Några förändringar gjordes dock. Under punkt b skulle inte längre bara tas 
oftalmologisk hänsyn, utan även psykologisk, pedagogisk och estetisk. 
Under punkt f hade ordet ”tekniska” tagits bort. Slutligen, under punkten g, 
skulle även granskas att innehållet var anpassat till elevernas ålder och 
mognad.288 

1950 gjordes även några ändringar av två punkter. Under punkt c ströks 
”omfång och disposition”. Det var bara innehållet som nu skulle vara i 
enlighet med ”undervisningsplaner eller föreskrifter”. Under punkt d skulle 
man nu granska ”att överensstämmelse, i huvudsak, råder” med gällande 
kursmoment.289 Här försvagades således granskningen i relation till 
styrdokumenten något. 

En sammanfattning av vad som, enligt lagtexten, skulle granskas under 
Läroboksnämndens tid var således lärobokens utformning och språk, att 
innehållet motsvarade kraven i styrdokumenten och att innehållet var 
objektivt och vetenskapligt. Slutligen skulle även priset bevakas samt att 
läroboken var en ny och självständig insats. Det senare skall förstås utifrån 
viljan att begränsa antalet nya upplagor av läroböckerna.    

                                                 

287 SFS 1938:630, 4§ (Oftalmologi är läran om ögat och dess sjukdomar.) 
288 SFS 1948:613, 4§ 
289 SFS 1950:542, 4§ 
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För perioden 1974-1983 gällde att det som skulle granskas var ”centrala 
läromedel” i de samhällsorienterande ämnena.290 Centrala läromedel 
definierades i lagtexten på följande sätt:  

sådant läromedel som täcker väsentliga delar av ämnen, 
ämnesgrupper eller kursmoment, som anges i gällande läroplan, och 
förser eleverna med instrument som hjälper dem att planera och 
organisera sina studier, öva färdigheter, inhämta fakta och sätta in 
dessa i ett meningsfullt sammanhang.291  

Skolöverstyrelsen var den myndighet som fick uppgiften att konkretisera 
vad som avsågs med samhällsorienterande ämnen. Enligt SÖ:s beslut var 
det för grundskolan frågan om samhällskunskap, historia, religion och 
geografi. På gymnasieskolan inkluderades utöver dessa ämnen även filosofi, 
psykologi, arbetslivsorientering, socialkunskap, familjekunskap, social-
medicin och konsumentkunskap. I mars 1975 beslutade Läromedels-
nämnden att inkludera även företagsekonomi som ett samhällsorienterande 
ämne.292  

Uppdraget formulerades i författningssamlingen som att granskningen 
skulle  

pröva om läromedlet behandlar innehållet på ett sakligt och allsidigt 
sätt samt om läromedlet även i övrigt står i överensstämmelse med 
avsnittet mål och riktlinjer i läroplanen.293 

För perioden 1983-1991 var det basläromedel i samhällsorienterande ämnen 
som skulle granskas. Med basläromedel avsågs, enligt författningssamlingen: 

                                                 

290 SFS 1974:438, 9 § 
291 Ibid. 2 § 
292 SÖ:s PM Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd, 1974-06-26 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1, Läromedelsnämndens protokoll 1975-03-06, 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, A1:1 
293 SFS 1974:438, 11 § 
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material som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp eller 
kursmoment enligt gällande läroplan och är ägnat att ge fasthet och 
sammanhang i studierna. Sådant material skall, om inte särskilda skäl 
föranleder annat, vara tryckt.294 

I de anvisningar som Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL, gav 
ut till läromedelsproducenterna framgick lite tydligare hur termen 
basläromedel skulle tolkas. Det avsåg ”elevens grundmaterial” och som 
exempel på vad som skulle kunna vara basläromedel angav SIL bland annat 
”faktabok, grundbok, kursbok, basbok”, medan exempel på vad som inte 
var basläromedel angavs med bland annat ”[a]rbetsbok, övningsbok 
hörande till grundbok, faktabok”.295  

I SIL:s anvisningar från året 1987 framgick att ytterligare två ämnen 
hade lagts till för vad som räknades som samhällsorienterande ämnen på 
gymnasieskolan. De nya ämnena var social- och familjekunskap samt social 
servicekunskap.296 

I 1983-års lagtext preciserades även hur granskningen skulle 
genomföras. Läromedelsnämnden skulle utse en eller två granskare för varje 
läromedel och om granskarnas uppdrag sades:  

Varje granskare skall i ett skriftligt utlåtande uttala sig i frågan om 
läromedlet behandlar sitt ämnesområde på ett sakligt och allsidigt sätt 
och även i övrigt stämmer överens med mål och riktlinjer i 
läroplanen.297 

                                                 

294 SFS 1983:273, 5§ 
295 Anvisningar 1983-07-01, Dnr 257/83, SIL 1974-87, B5B, (s 2);  PM 1987-07-01, Dnr 
59/87, SIL 1987-1991, B3A (s 3) 
296 PM 1987-07-01, Dnr 59/87, SIL 1987-1991, B3A, (Det är troligen frågan om att nya 
kurser/ämnen har skapats. Socialkunskap respektive familjekunskap hade tidigare funnits 
med som två separata ämnen. Nu fanns utöver detta även det sammanslagna ämnet social- 
och familjekunskap nämnt.)  
297 SFS 1983:273, 7§ 
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Vidare fastslogs att förlaget alltid skulle ges möjlighet att yttra sig över 
granskningsutlåtandena. 298 Själva Läromedelsnämndens uppgift preciserades 
på följande sätt: ”Läromedelsnämnden skall i ett kortfattat uttalande, på 
grundval av granskarens utlåtande och förlagets yttrande bedöma 
läromedlets saklighet och allsidighet.”299  

För Läromedelsnämnden gällde, enligt lagtexten, således att de skulle 
granska att läromedlets innehåll var sakligt och allsidigt och att det var i 
enlighet med styrdokumenten. 

Så långt uppdraget i lagtexten. Det är nu dags att ge en beskrivning av 
de två nämnder som hade ansvar för genomförandet av denna granskning, 
det vill säga Läroboks- respektive Läromedelsnämnden. Vilka var det som 
hade i uppdrag att verkställa denna lagtext? 

Läroboks-/Läromedelsnämnden  
Läroboksnämnden, som fanns från 193� till 1974, var en självständig 
nämnd och inte del av någon annan myndighet. Organisationsmässigt 
sorterade den under perioden 1938 till 1948 under Skolöverstyrelsen och 
därefter direkt under regeringen.  

I förordningen från 1938 fastslogs att Läroboksnämnden skulle bestå av 
sju ledamöter som skulle utses av regeringen för en mandatperiod på tre år. 
Av dessa skulle tre ledamöter företräda ”de allmänna intressena”, vilket i 
dessa sammanhang betyder att de utsågs bland partipolitiskt aktiva 
(företrädesvis riksdagspolitiker). De övriga fyra skulle representera olika 
skolformer. Två skulle representera ”folk- och småskola, fortsättningsskola 
och nomadskola”, en skulle representera ”gymnasiet och lyceet” och en 
skulle representera övriga skolformer. En av de allmänna representanterna 
skulle, av regeringen, utses till ordförande. När det gällde allmänna frågor 
hade samtliga ledamöter rätt att delta i besluten. När det gällde beslut om en 
lärobok hade de allmänna ledamöterna samt två av skolrepresentanterna 

                                                 

298 SFS 1983:273, 8§ 
299 Ibid. 8a§ 
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rösträtt (vilka två berodde på vilken skolform läroboken var avsedd för). 
Övriga hade dock rätt att delta i överläggningarna.300 

Från 1948 ändrades reglerna om Läroboksnämndens sammansättning 
något. Det var fortfarande regeringens uppdrag att utse tre representanter 
för de allmänna intressena, varav en skulle vara nämndens ordförande. 
Därutöver skulle regeringen även utse två lärare, en från den högre 
undervisningen (läroverk etcetera) och en för den lägre (folkskolor etcetera). 
Ytterligare två representanter skulle utses av SÖ och där skulle den ena 
komma från SÖ:s folkskoleavdelning och den andre från läroverks-
avdelningen. Lärarna samt SÖ-representanterna hade rätt att delta i 
läroboksbeslut som berörde deras skolformer. I övriga, mer allmänna beslut, 
hade endast representanterna för de allmänna intressena rösträtt. Övriga 
hade dock rätt att delta i överläggningarna.301 

Läromedelsnämnden hörde från dess tillkomst 1974 fram till 1983 till 
Skolöverstyrelsen, SÖ. Generaldirektören för Skolöverstyrelsen skulle vara 
ordförande i Läromedelsnämnden. I nämnden skulle ytterligare åtta 
ledamöter ingå. Dessa åtta och deras personliga suppleanter utsågs av 
regeringen och deras mandatperiod var fyra år. Nämnden kunde fatta 
majoritetsbeslut och vid lika röstetal hade ordförande utslagsröst.302 

Vid halvårsskiftet 1983 flyttades Läromedelsnämnden över från SÖ till 
Statens Institut för Läromedelsinformation, SIL. Därmed blev SIL:s 
kanslichef ordförande i Läromedelsnämnden. Utöver ordförande bestod 
nämnden även nu av ytterligare åtta ledamöter. Dessa ledamöter och 
suppleanterna utsågs av regeringen för en mandatperiod på tre år.303  

Vilka olika skolformer och intressen som de olika ledamöterna i 
Läromedelsnämnden skulle representera preciserades inte i lagtexten. När 
Läromedelsnämnden startade utgjordes de åtta ledamöterna av fyra 
riksdagspolitiker varav två var socialdemokrater, en var centerpartist och en 
var moderat. Av de övriga fyra ledamöterna var en byrådirektör på SÖ, en 
                                                 

300 SFS 1938:630, 8§ 
301 SFS 1948:613, 9§ 
302 SFS 1974:441, 9b§, 7b§, 14§, 24§ 
303 SFS 1983:274, 5a§, 12§ 
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rektor, en metodiklektor och en professor i vetenskapsteori. Av de fyra 
politikerna var en tillsynslärare och en rektor. Tre av nämndens totalt nio 
ledamöter var kvinnor, samtliga dessa tre var politiker.304  

Gemensamt för både Läroboks- och Läromedelsnämnden var således en 
blandning av politiker och personer med olika position inom utbildnings-
väsendet eller utbildningsadministrationen. De allra flesta utsågs av 
regeringen. Under en period hade dock SÖ rätt att direkt utse ett par 
representanter. Det varierade även över tid vilka ledamöter som hade rätt att 
delta i så kallade allmänna beslut, till vilka beslut om gransknings-
instruktionerna borde räknas. 1948-1974 var det endast de allmänna 
representanterna som deltog i allmänna beslut, medan det under övriga 
perioder var samtliga ledamöter. Alla ledamöter hade dock alltid rätt att 
delta i diskussionerna, även om de inte hade rösträtt. Hur diskussionerna 
gick inom nämnderna och hur besluten togs kan tyvärr inte utläsas av 
protokollen eftersom det är frågan om beslutsprotokoll.  

Instruktionerna 
Under hela Läroboks-/Läromedelsnämndens existens använde sig de båda 
nämnderna av externa granskare som fick i uppdrag att granska läroböcker 
för nämndens räkning. Det är de instruktioner som de två nämnderna 
skriftligen formulerade till sina granskare, som studeras här.  

Instruktioner från Läroboksnämnden 
Under Läroboksnämndens första år var det två typer av frågor som togs 
upp i nämndens instruktioner till granskarna: praktiska frågor samt tolkning 
av de granskningspunkter som fanns i lagtexten. Från den allra första starten 
av Läroboksnämndens verksamhet skrevs en PM med instruktioner till 

                                                 

304 Läromedelsnämndens protokoll inkl bilagor 1974-07-04, Skolöverstyrelsen, 
Läromedelsnämnden, A1:1 Sveriges Statskalender 1975,   s 242, 323-330, 709, 731. 
Ledamöterna i Läroboksnämnden när den började sitt arbete 1974 var Ulla Ekelund, 
Barbro Engman, Olle Engström, Lars Göransson, Göran Hermerén, Hans Nyhage, Jonas 
Orring (ordf), John Ronnås och Maj-Britt Theorin.  
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granskarna vilken innehöll sex punkter. Promemorian är daterad i juni 1939. 
De allra flesta punkterna berörde praktiska instruktioner som exempelvis 
hur utlåtandet skulle skrivas ut samt hur och när det skulle skickas till 
nämnden. Att promemorian, i alla fall till en början, inte var tänkt som en 
stående instruktion, framgår av att det står att utlåtandena helst skulle 
skickas in senast den 15 augusti.305  

Två av punkterna berörde mer innehållet i själva granskningsuppdraget. 
Den ena av dessa punkter hänvisade till lagtexten och de gransknings-
instruktioner som fanns där, samt lade till: ”varutöver det givetvis står 
granskaren fritt att anföra, vad han eljest kan finna lämpligt eller önskvärt 
rörande boken”. I en annan punkt framhölls att granskningsutlåtandet skulle 
utmynna i något av följande slutomdömen: ”Godkännes, Godkännes med 
(vissa angivna) förbehåll eller inskränkningar, Godkännes med tvekan, 
Underkännes”.306 Här lämnades således öppet för såväl egna personliga 
påpekanden om läroböckerna som en glidande skala där det fanns olika 
grader av godkännande.  

Ett ytterligare meddelande till granskarna är daterat några månader 
senare, i september 1939. Denna instruktion skulle, enligt den inledande 
texten, ses som ett ”förtydligande” av den punkt i ovan nämnda PM som 
hänvisade till lagtexten.307 I detta meddelande kommenterades samtliga 
punkter i lagtexten utom en. Det var punkten om att läroboken skulle vara 
”av behovet påkallad” som lämnades helt utan kommentar. Av de övriga 
åtta punkterna i lagtexten kommenterades sju av dem relativt kort i 
meddelandet. Lagtextens formulering ”att läroboken, vad angår papper, 
tryck och format samt bandets beskaffenhet och kvalitet, lämpar sig för det 
avsedda ändamålet” kommenterades i meddelandet endast med texten att 

                                                 

305 PM från statens läroboksnämnd rörande utlåtande över granskad lärobok, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
306 Ibid. 
307 Meddelande till granskningsmän, Statens Läroboksnämnd, september 1939, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
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granskarna skulle ta hänsyn till ”yttre skick”.308 Däremot punkt d i lagtexten 
som löd: ”att överensstämmelse råder mellan de kursmoment, som i 
läroboken behandlas, och dem som äro föreskrivna för de kurser eller 
klasser för vilka läroboken är avsedd”309 kommenterades desto utförligare i 
Läroboksnämndens meddelande. Deras tolkning av denna punkt löd: 

4. När läroboken avses för viss kurs eller för vissa klasser, böra 
samtliga motsvarande kursmoment vara där behandlade. (d) 
5. Läroboken bör till omfång och innehåll ej vara större, än att den 
utan jäkt bör kunna vid undervisningen medhinnas på den tid, som 
kan beräknas vid undervisningen stå till förfogande för ifrågavarande 
kurs. (d)  
6. Om läroboken upptager stoff utöver vad som avses att av 
lärjungarna inläras, bör detta angivas. I ’förord’ eller på annat sätt bör 
i så fall meddelas, vilka partier av läroboken – kapitel eller delar av 
kapitel – som böra läggas till grund för den obligatoriska 
undervisningen. (d)  
7. För de kurser, i vilka obligatoriska laborationer ingå, bör vid 
lärobokens utformning hänsyn helst vara tagen härtill och läroboken 
vara uppställd så, att undervisningstiden under såväl lärotimmar som 
laborationer med dess tillhjälp kan utnyttjas på bästa sätt. Eventuella 
laborationshandledningar kunna givas i särskilt häfte. (d)310 

Av de tolv punkter som Läroboksnämnden hade i sitt meddelande ägnades 
således fyra åt att kommentera punkten om överensstämmelse med 
kursmomenten.  

Punkten som i lagtexten löd ”Att lärobokens innehåll är objektivt och 
vederhäftigt och såvitt möjligt överensstämmande med den vetenskapliga, 
tekniska och pedagogiska utvecklingen på ifrågavarande område” 
kommenterade Läroboksnämnden på följande sätt: ”Lärobokens innehåll 
måste vara exakt och vederhäftigt och så vitt möjligt motsvara den 
                                                 

308 SFS 1938:630, §4;  Meddelande till granskningsmän, Statens Läroboksnämnd, september 
1939, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
309 SFS 1938:630, §4 
310 Meddelande till granskningsmän, Statens Läroboksnämnd, september 1939, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 ( ”d” i citatet hänvisar till att det avser punkt d i 
lagtexten) 
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vetenskapliga utvecklingen i den mån denna gör sig gällande på 
ifrågavarande område.”311 Kommentaren från nämnden var således snarlik 
formuleringen i lagtexten. Men ordet ”objektivt” fanns inte med i nämndens 
förklarande kommentar. 

De instruktioner som framställdes under Läroboksnämndens första år 
hade alltså som huvuduppgift att besvara praktiska frågor kring 
granskningsuppdraget, men också att tolka de punkter som nämndes i 
lagtexten. I nämndens PM beskrevs olika punkter i lagtexten olika mycket. 
Mest utrymme fick frågan om att bokens innehåll skulle motsvara kursens 
innehåll enligt styrdokumenten. 

Det finns inte några bevarade granskningsinstruktioner från 1940-talet i 
arkivet.312 Men efter elva års verksamhet verkar Läroboksnämnden haft ett 
behov av att styra upp granskarnas arbete. I januari 1951 skickades ett brev 
från Läroboksnämnden till granskarna. I brevet skrev nämnden att 
granskarna hade ”fullgjort sin grannlaga uppgift på ett sätt, som nämnden 
vill skänka sitt fulla erkännande”. Vidare påpekade nämnden att det rådde 
stor olikhet mellan de sakkunnigas utlåtanden och att det ”i vissa fall” var så 
att utlåtandena inte hade ”lämnat den vägledning de var avsedda att lämna”. 
Nämnden menade att detta sannolikt berodde på att granskarna inte helt 
och fullt visste vad nämnden förväntade sig av dem. Därför skickade 
nämnden nu en PM med vägledning.313  

De flesta av de sex punkterna i den nya promemorian bestod av 
anvisningar om hur utlåtandet skulle utformas. Det skulle vara utförligt, 
dock inte alltför utförligt. Om läroboken ”väsentligen avviker från 
läroböcker av motsvarande slag” skulle det särskilt påpekas. Avvikelsen 
kunde gälla ”en ny plan eller ett nytt framställningssätt”. Utlåtandet skulle 
                                                 

311 SFS 1938:630, §4;  Meddelande till granskningsmän, Statens Läroboksnämnd, september 
1939, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
312 Det kan troligen kopplas till att bruket av externa granskare inte var tvunget. 
Läroboksnämnden hade, enligt lagtexten SFS 1938:630 §4, rätt att granska en bok enbart 
inom nämnden själv, vilket verkar ha varit ett vanligt tillvägagångssätt under 1940-talet.  
313 Brev från Läroboksnämnden till granskarna, 1951-01-29, Statens Läroboksnämnd 1938-
1974, BIVa:1 
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vara ett ”objektivt konstaterande” och granskaren skulle undvika att 
använda superlativ. Detta för att undvika att förlagen plockade ut dessa 
superlativ ur sitt sammanhang och citerade dem i sina annonser. Vidare 
påpekades att granskaren inte var skyldig att redovisa alla detaljfel i boken, 
men om det fanns många fel och dessa förminskade ”bokens värde”, skulle 
det naturligtvis påpekas. Vidare skulle utlåtandet utmynna i ett tydligt av- 
eller tillstyrkande. Om boken avstyrktes skulle skälen anges tydligt, helst 
med explicit hänvisning till de punkter som fanns i lagtexten.314  

Anvisningarna från 1951 gav således inte någon ytterligare hjälp till hur 
punkterna i lagtexten skulle tolkas. Det är en tydlig skillnad jämfört med 
tidigare instruktioner i att man nu efterlyste ett klart av- eller tillstyrkanden. 
Tidigare instruktioner hade haft en mer graderad skala, med bland annat 
godkänd med tvekan. Vidare framhölls det i de nya instruktionerna som 
viktigt att påpeka om läroboken  avvek från liknande böcker. 

Några år senare hade Läroboksnämnden reagerat på att de tyckte att 
språket i läroböckerna ofta inte levde upp till de krav man kunde ställa på 
dem. Nämnden skickade en skrivelse till samtliga bokförlag där man 
påpekade att, enligt lagtexten, skulle även läroböckernas språk granskas. 
Nämnden avsåg i sitt kommande arbete ”att ägna detta spörsmål ökad 
uppmärksamhet” och böcker som inte kunde anses uppfylla kraven skulle 
inte godkännas. En kopia av detta brev skickades även till granskarna och 
nämnden framhöll för granskarna att det var viktigt att de i sina utlåtanden 
uppmärksammade språket ordentligt.315 

Brevet visar att Läroboksnämnden kunde, när de upplevde någon brist i 
granskningsutlåtandena, skicka ut påminnelser eller förtydliganden om hur 
de ville att utlåtandena skulle formuleras eller vad de skulle innehålla. 
Materialet i arkivet tyder på att det inte skedde ofta. De instruktioner som 
finns från 1950-talet visar på att Läroboksnämnden betonade 

                                                 

314 Brev från Läroboksnämnden till granskarna, 1951-01-29, Statens Läroboksnämnd 1938-
1974, BIVa:1 
315 Brev från Läroboksnämnden till granskarna, 1958-03-13, Statens Läroboksnämnd 1938-
1974, BIVa:1 
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uppläggningen av läroböckerna och vid slutet av 1950-talet betonades även 
språkets betydelse. 

Under 1960-talet genomfördes två stora skolreformer: införandet av 
grundskolan 1962 och den nya gymnasieskolan 1967. Som visats i 
föregående kapitel fördes under detta årtionde diskussioner om 
Läroboksnämndens verksamhet och krav framfördes på att verksamheten 
borde utredas på nytt. Det är också ett årtionde när Läroboksnämndens 
instruktioner till granskarna kom att ändras på flera sätt.  

En ny promemoria, med delvis omarbetat innehåll jämfört med den 
från 1951, finns i ett utkast från 1962 samt i en renskriven version som 
tyvärr inte är daterad. Det framgår inte heller tydligt om denna PM antogs 
av nämnden och om den skickades till granskarna. Det är således osäkert 
vilken status denna promemoria egentligen har. Jämfört med 1951 års 
promemoria var innebörden till stora delar desamma, även om språket hade 
omarbetats en del. Vad gäller den tidigare omfattande formuleringen om 
innehållets överensstämmelse med angivna kursmoment, hade det mesta 
tagits bort. Nu fanns det en punkt som berörde både detta och även tog 
upp vikten av att boken var i enlighet med gällande läroplan. Punkten löd: 

Särskilt viktiga synpunkter på läroboken är dess överensstämmelse 
med gällande läroplaner och däri angivna målsättningar, kursinnehåll 
och förslag till studieplaner samt med anslutande av skolöverstyrelsen 
utfärdade anvisningar. Det är betydelsefullt att i läroplaner och 
anvisningar uttryckta pedagogiska och metodiska synsätt uppmärk-
sammas. Detta gäller i synnerhet nya läroböcker för grundskolan.316 

Vad gäller innehållet i själva granskningen påpekades också i promemorian 
att nämnden fäste ”synnerlig vikt” vid den språkliga utformningen av 
läroboken och att eventuella brister på detta område skulle påvisas av 
granskaren med ”belysande exempel”. Vidare kvarstod uppmaningen att 
granskaren skulle kommentera om boken innebar ”nya uppslag, nya grepp 

                                                 

316 P.M. för granskning av läroböcker genom Statens läroboksnämnds ämnessakkunniga, Statens 
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på ämnet eller på annat sätt avvikande karaktär”.  Det påpekades vidare att 
såväl brister som förtjänster skulle framhållas i utlåtandet.317 

I maj 1966 antog Läroboksnämnden en promemoria som skickades ut 
till samtliga granskare. Denna PM bestod av en första del med allmänna 
instruktioner som gällde all läroboksgranskning. Till denna allmänna del 
fanns sju bilagor som var och en innehöll vidare instruktioner för hur 
böcker i sju olika ämnen i den nya gymnasieskolan skulle granskas. De sju 
ämnena var svenska, moderna språk, historia, samhällskunskap, matematik, 
fysik och naturkunskap .318 

Den version som antogs i maj 1966 hade föregåtts av olika utkast och 
förslag som finns bevarade i arkivet. Från 1965 finns en något omändrad 
version av 1962 års promemoria. Det är osäkert om det här var frågan om 
en antagen promemoria eller ett första utkast till 1966 års PM. 
Innehållsmässigt var den mycket lik 1962 års promemoria. Den tidigare 
bestod av tio punkter och den senare av sju punkter. Förändringarna var 
främst fråga om att innehållet i punkterna hade kortats ner och slagits ihop. 
Enda egentliga nyheten var att man nu skrev explicit att granskaren inte 
behövde uttala sig om de två punkter i lagtexten som rörde lärobokens yttre 
kvalitet och dess pris. I övrigt var sakinnehållet det samma.319  

I den version som antogs på våren 1966 fanns ytterligare tre 
förändringar. Det påpekades att överensstämmelse med läroplanen var 
särskilt viktigt när det gällde det nya gymnasiet. Vidare var det viktigt att de 
nya böckerna för gymnasiet behandlade stoffet ”analytiskt” och de fortsatte: 

Läroböcker för det nya gymnasiet bör vara fylligare, mer utförliga i 
framställningen än de nuvarande läroböckerna. Den större fylligheten 

                                                 

317 Ibid. 
318 PM för granskning av läroböcker genom Statens läroboksnämnds ämnessakkunniga, 1966-05-11, 
samt brev från Läroboksnämnden till granskarna, 1966-06-07, Statens Läroboksnämnd 
1938-1974, BIVa:1 
319 P.M. för granskning av läroböcker genom Statens läroboksnämnds ämnessakkunniga, 1965-11-11, 
Statens Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
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är nödvändig för att eleverna skall ha förutsättningar att arbeta 
självständigt.320 

Den andra förändringen avsåg fall när en granskare ville avstyrka en 
lärobok. I tidigare instruktioner hade det stått att det helst skulle göras med 
en tydlig hänvisning till någon av punkterna i lagtexten. Nu stod det att det 
gärna skulle göras med en tydlig hänvisning till ”denna PM eller någon av 
dess bilagor”.321 Ett tillägg hade även gjorts om att läroböcker för gymnasiet 
borde innehålla anvisningar om kompletterande material och bredvid-
läsningsböcker.322 

De olika ämnesbilagorna hade i ett första skedet utarbetats inom SÖ. 
Det framgår av ett brev från SÖ där ”resultatet av skolkonsulenternas 
förslag till gransknings-PM” översändes. Där fanns utkast till gransknings-
instruktioner för gymnasieämnena samhällskunskap, historia, naturkunskap, 
svenska, matematik, fysik. Enligt brevet var detta samtliga ämnen i 
gymnasiets årskurs ett, utom kemi.323 När det gällde granskning av 
samhällskunskapsböcker menade SÖ:s konsulenter att granskaren borde 
beakta att samhällskunskapen var ett ”integrerat ämne” där såväl ekonomi, 
geografi, politik och sociologi skulle beaktas, inte var för sig utan som en 
helhet. Det var vidare viktigt att ämnet behandlade nutiden. I instruk-
tionerna stod att det var viktigt att observera: 

att framställningen diskuterar det nutida samhällets problematik. 
Historiska aspekter skall icke behandlas i samhällskunskapen. Ämnet 
är framåtblickande icke tillbakablickande.324 

                                                 

320 Förslag till granskningsinstruktioner, 1966-04-28, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, 
BIVa:1 
321 Ibid. 
322 PM för granskning av läroböcker genom Statens läroboksnämnds ämnessakkunniga, 1966-05-11, 
Statens Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
323 Brev från SÖ till Läroboksnämnden, 1966-04-05, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, 
BIVa:1 
324 Brev från SÖ till Läroboksnämnden, 1966-04-05, bilaga samhällskunskap, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 (understrykning i originalet) 
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Vidare var det viktigt att läroboken var upplagd på ett sådant sätt och med 
sådana uppgifter att den kunde användas för självstudier. Den skulle även 
innehålla anvisningar om enkät- eller intervjuundersökningar och förslag på 
tänkbara studiebesök. Det påpekades att: ”Granskningen bör förutom 
innehållet i hög grad avse det metodiska greppet.” Det var även viktigt att 
läroboken gav exempel på lämpliga områden för samverkan med andra 
ämnen, i enlighet med de krav som fanns i läroplanen. Slutligen 
kommenterades även att det var viktigt att språket uppmärksammades. Det 
fick inte vara alltför stor skillnad i svårighetsgrad jämfört med böckerna 
avsedda för grundskolans högstadium.325 

Bilagorna omarbetades senare, oklart dock av vem. I den version som 
antogs på våren 1966 hade flera tidigare relativt utförliga punkter i 
samhällskunskapsbilagan kortats ner och vissa hade försvunnit helt. De 
tidigare tio punkterna var nu nere i fyra. Den första och mest omfattande 
punkten handlade, liksom tidigare, om att samhällskunskapen var ett 
integrerat ämne, att den behandlade nutid (det tidigare angivna citatet fanns 
med i exakt samma lydelse) samt att tidigare behandlat stoff inte bara skulle 
återupprepas, utan nu vara ”föremål för analys och resonemang”. Den 
andra punkten handlade om att läroboken skulle innehålla kartor, bilder, 
diagram, statistik, anknytning till pressmaterial med mera så att eleverna 
lärde sig använda dylikt material. Tredje punkten gällde sakregistret som 
skulle vara tillräckligt omfattande för att kunna användas vid självstudier. 
Den fjärde punkten gällde läroplanens krav på samverkan med andra 
ämnen.326  

Under 1960-talet omarbetades granskningsinstruktionerna och här finns 
ett inslag av kontinuitet när en ny version är en tydlig omarbetning av 
tidigare version. Det skiljer sig från den första tidens mer tillfälliga 
instruktioner. Det framgår också av anvisningarna att de nya skolreformerna 
innebar nya krav för granskningen. I en version från tidigt 1960-tal 
påpekades att överensstämmelse med läroplanen var särskilt viktigt i böcker 

                                                 

325 Ibid. 
326 Förslag till granskningsinstruktioner, 1966-04-28, bilaga samhällskunskap, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, BIVa:1 
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för den nya grundskolan. När sedan den nya gymnasieskolan startades 
tillkom ämnesspecifika anvisningar för sju olika gymnasieämnen. Det kan 
jämföras med vad som påtalats i föregående kapitel att läroböckerna från 
politiskt håll sågs som en viktig del i genomförandet av de nya 
skolformerna. Vidare kan noteras de många hänvisningarna i 1960-talets 
granskningsinstruktioner till att läromedlen skulle underlätta elevernas 
självständiga arbete. Detta ska ses i relation till den ökade tilltron till en 
individualiserad undervisning med hjälp av ny undervisningsteknologi, som 
var ett tydligt inslag i 1960-talets utbildningspolitik. Det som skulle betonas i 
granskarnas arbete under 1960-talet var följaktligen läroböckernas 
följsamhet till läroplanen samt läroböckernas uppläggning och språkliga 
utformning. 

Instruktioner från Läromedelsnämnden 
När den nyinrättade Läromedelsnämnden startade sitt arbete vid 
halvårsskiftet sommaren 1974 fanns ännu ingen fastslagen precisering av 
hur formuleringarna i författningssamlingen skulle uttolkas. I slutet av juni 
1974 hade, inom SÖ, författats en promemoria med titeln Utkast till riktlinjer 
för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd. I promemorian pekades ett 
antal områden ut där Läromedelsnämnden måste ta ställning till ”vilken 
praxis” man ville införa. Det första problemet som togs upp var 
uttolkningen av de mål och riktlinjer som fanns i läroplanen. Det påpekades 
att dessa mål inte var tydligt preciserade i läroplanen och att en bedömning 
huruvida ett läromedel uppfyllde dessa mål eller ej kunde bli svår att göra. 
Därför var en precisering nödvändig: 

Det kan vara vanskligt att i alltför hög grad precisera de övergripande 
målens innehåll, men detta måste otvivelaktigt ske för att man skall 
kunna tillämpa en konsekvent bedömning och jämförelse mellan 
olika läromedel.327   

                                                 

327 SÖ:s PM Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd, 1974-06-26 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1 (understrykning i originalet) 
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Slutligen togs några punkter ur instruktionerna till den föregående 
Läroboksnämndens arbete upp, som kunde vara fortsatt aktuella för den 
nya formen av granskning. De flesta punkterna handlade om att läromedlen 
skulle vara i enlighet med läroplanen. Ett antal områden som rörde ”skolans 
sociala fostran” lyftes fram som viktiga:  

Granskarna bör således observera i vad mån läromedlen står i 
överensstämmelse med läroplanens uttalade mening i följande frågor: 
könsrollsfrågan (motverka ensidigt könsrollstänkande)  
sexual- och samlevnadsfrågor (grundlägga hänsyn och ansvar) 
internationella frågor (fostran till internationell förståelse och 
solidaritet) 
alkohol, narkotika, tobak (saklig upplysning, läromedel får ej 
uppmuntra till ANT-bruk)  
SYO-frågor (saklig och allsidig information syftande till ett 
förutsättningslöst yrkesval)328 

Det påpekades också att läromedel skulle vara ”engagerande, stimulerande, 
intresseväckande” och det hette att: ”Uppfyllandet av objektivitetskravet 
underlättas av läromedel som tränar eleverna i ett analytiskt betraktelsesätt 
och övar deras kritiska förmåga.” Vidare framhölls att läromedel skulle vara 
”sakliga, informativa, i enlighet med vetenskaplig ståndpunkt”.329 

En av den tidigare Läroboksnämndens granskare, lektor Bengt 
Malmberg, fick i uppdrag av SÖ att göra ett första utkast till en mall för den 
kommande granskningen. I oktober 1974 beslutade Läromedelsnämnden att 
Malmbergs mall skulle skickas till alla granskare för kännedom, vilket också 
gjordes.330  

Malmbergs mall hade flera likheter med SÖ:s promemoria. Det som 
framhölls som det viktigaste kravet var att läromedlet var i enlighet med 
                                                 

328 SÖ:s PM Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd, 1974-06-26 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1; s 5 
329 Ibid. 
330 SÖ:s PM Utkast till riktlinjer för objektivitetsgranskning av SÖ:s läromedelsnämnd, 1974-06-26 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1; Läromedelsnämndens protokoll 1974-07-04, 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, A1:1; Brev från Läromedelsnämndens sekreterare 
till samtliga granskare 1974-10-24, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1  
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läroplanen. En av de frågor som granskarna skulle ställa sig, enligt mallen, 
var om läromedlets framställning stred mot läroplanernas krav ”i frågor där 
skolan skall påverka eleverna”. De områden som pekades ut därefter var 
samma områden som togs upp i SÖ:s promemoria: könsrollsfrågor, sex- 
och samlevnadsfrågor, internationella frågor, ANT-frågor och SYO-
frågor.331 

Enligt Malmbergs mall skulle granskaren också bland annat fråga sig: 
”Är sakuppgifter, statistik etc tillräckligt aktuella, relevanta?” Informationen 
i läromedlen skulle vara saklig och granskaren skulle se att den överens-
stämde med ”vetenskapens nuvarande ståndpunkt” och att uppgifterna var 
”sanna” och ”verifierade”.332 

I mallen framhölls vidare att det var viktigt att se på elevuppgifter och 
granskaren borde då särskilt uppmärksamma om uppgifterna underlättade 
”elevernas kritiska skolning”. Ett övergripande krav på läromedlen, enligt 
denna mall, var att de skulle vara ”stimulerande” och ”engagerande”.333 

Ytterligare exempel på frågor som granskaren skulle ställa sig var: 

Redovisas relevanta ståndpunkter på ett icke missvisande sätt? 
Medtas relevanta ståndpunkter, åsikter i de framställda problemen? 
Är framställningen överdrivet polariserad?334 

Dessa frågor, som berörde hur en specifik fråga presenterades och vinklades 
i framställningen, hade inte förekommit i tidigare instruktioner. 

Sammanfattningsvis framgår av dessa två utkast till nya 
granskningsinstruktioner att de till stor del byggde vidare på samma 
utgångspunkter som de tidigare instruktionerna. Läroplanens betydelse 
poängterades starkt, men det fanns även punkter som till exempel berörde 
hur läromedlen skulle vara utformade. 

                                                 

331 Brev från Läromedelsnämndens sekreterare till samtliga granskare 1974-10-24, 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1 
332 Ibid. 
333 Ibid. 
334 Ibid. 
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Vid Läromedelsnämndens första sammanträde, i juli 1974, beslutades att 
SÖ:s promemoria skulle bearbetas vidare, ”med anlitande av experter”. De 
experter som utsågs att ingå i arbetsgruppen var professorerna Göran 
Hermerén (även ledamot i Läromedelsnämnden) och Jörgen Westerståhl 
(även granskare i samhällskunskap), Sören Levén, skolkonsulent från SÖ, 
Herbert Söderström, redaktör och journalist på Sveriges Radio, samt Rudolf 
Tegnedahl, lärare på LO:s förbundsskola i Åkers Runö. Utöver dessa deltog 
läromedelsnämndens sekreterare, Bertil Börjesson, samt lektor Bengt 
Malmberg (även granskare i samhällskunskap). Den sistnämnde var arbets-
gruppens sekreterare.335  

I december 1974 kom gruppens första utkast till 
granskningspromemoria. Under den efterföljande våren fortgick gruppens 
arbete. Olika versioner av promemorian diskuterades av Läromedels-
nämndens ledamöter samt på två konferenser. På den ena konferensen 
deltog, förutom nämndens ledamöter och representanter från SÖ, även 
representanter för olika läromedelsförlag samt lärar- och elevorganisationer. 
På den andra konferensen var det Läromedelsnämndens granskare som 
deltog. I juni 1975 var den slutliga versionen av promemorian Objektivitets-
granskning av läromedel klar och den antogs officiellt av Läromedelsnämnden 
på dess augustisammanträde samma år.336  

Redan det första utkastet av promemorian var uppbyggt kring sex 
frågor som granskarna skulle ha som utgångspunkt i sitt granskningsarbete. 
Dessa frågor behölls i stor utsträckning i de olika utkasten, medan mer 
förklarande text och exempel lades till, och ändrades, efter hand. I den 
slutliga version som antogs av nämnden löd de sex frågorna som följer: 

1. Är det utrymme som ägnats olika händelser, förhållanden, 
ståndpunkter etc rimligt?  

                                                 

335 Läromedelsnämndens protokoll 1974-07-04, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, 
A1:1  Brev från Läromedelsnämndens sekretariat, 1974-10-11, Skolöverstyrelsen, 
Läromedelsnämnden, F1:1 Utkast 1 av objektivitetspromemorian, 1974-12-20, 
Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1 
336 Utkast 1-6 av objektivitetspromemorian, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F3:1; 
Läromedelsnämndens protokoll, 1975-08-07, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, A1:1 
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2. Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga 
sakuppgifter?  
3. Är det aktuella läromedlet missvisande eller tendentiöst? 
4. Har författaren i förekommande fall redovisat kontroversiella 
punkter i framställningen?  
5. Är läromedlets presentationssätt neutralt?  
6. Är framställningen förenlig med de mål och riktlinjer som anges i 
nu gällande läroplaner?337 

Det betonades att granskningen endast avsåg objektivitet. Det som 
framhölls som viktigt i promemorian var att läroboken var opartisk och att 
inte någon viss aktör eller ståndpunkt gynnades eller missgynnades. Det var 
viktigt att det fanns balans i framställningen, även om balanskravet inte fick 
drivas alltför långt (”in absurdum”).  Läromedlet fick inte väja för 
kontroversiella frågor, utan dessa skulle tas upp och olika ståndpunkter 
skulle ges lika behandling. Framställningen skulle vidare vara saklig och inte 
innehålla moraliserande eller värderande inslag.338   

Inställningen till kommentarer om sakfel i framställningen var dock 
kluven. Det var inte alltid det ansågs relevant. Följande exempel angavs 
under fråga två: 

Sakfel är inte alltid relevant för objektivitetsbedömningen. I ett 
läromedel i logik hittade granskaren exempelvis en lång rad 
uppenbara felaktigheter, men dessa innebar inte (vilket granskaren 
var klart medveten om) att boken brast i objektivitet.339 

Frågan om läroplanen var inte bara placerad sist utan presenterades även på 
ett annat sätt än de föregående. De fem första frågorna följdes alla av 
kommentarer och exempel från tidigare granskningsutlåtanden för att 
frågornas innebörd skulle förtydligas. För den sjätte frågan fanns inget 
sådant. Det påpekades endast att detta uppdrag hade ålagts granskningen 
genom författningen och frågan följdes därefter av ett antal, helt 
                                                 

337 Objektivitetsgranskning av läromedel, PM 1975-06-04, Dnr 75:872, Skolöverstyrelsen, 
Läromedelsnämnden, F3:1 
338 Ibid. 
339 Ibid. 
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okommenterade, citat från framförallt läroplanerna (för grundskolan och 
för gymnasiet) samt från regeringens proposition och Utbildningsutskottets 
betänkande.340 

Vad gällde hur läroböckerna skulle vara utformade, stod det i 
inledningen av promemorian: ”Hänsyn till pedagogiska och metodiska 
frågor (förtjänster, brister) skall härvid tas endast i den utsträckning som är 
betingad av objektivitetskravet”. Som exempel på vad som inte var relevant 
angavs bland annat ”om framställningen i största allmänhet är 
engagerande”.341  

1977 presenterades en delvis omarbetad version av gransknings-
promemorian. Den var likadant uppbyggd och de flesta frågorna var 
desamma. Den femte frågan var den enda som hade ändrats. I den nya 
versionen löd den: 

Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller 
missgynnar en part (ståndpunkt, värdering, …) på en annans 
bekostnad genom t ex osakligt, värdeladdat eller svårt språk, ensidiga 
bilder eller ljudband?342 

Citaten från läroplanerna reviderades när nya läroplanen för grundskolan 
trädde i kraft 1980. I övrigt omarbetades promemorian inte vid detta 
tillfälle.343 Efter ändringen av granskningsuppdraget vid halvårsskiftet 1983 
påbörjades dock ett revideringsarbete. I februari 1984 var den nya versionen 
klar och den antogs av Läromedelsnämnden.344 Promemorians inledning var 
nyskriven. Eftersom nya riksdagsbeslut hade tagits och lagändringar hade 
genomförts hade denna del, som tog upp formuleringarna i författnings-

                                                 

340 Ibid. 
341 Ibid. 
342 Objektivitetsgranskning av läromedel, PM 1977-12-01, Skolöverstyrelsen, 
Läromedelsnämnden, F3:1, 
343 Ibid. 
344 Objektivitetsgranskning av läromedel – sex frågor om objektivitet, PM 1984-02-02, SIL, 1974-87, 
A4C 
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samlingen, skrivits om.345 Dispositionen att ta avstamp i författnings-
samlingens paragrafer bestod därmed. 

Vad gällde själva instruktionerna om vad granskarna skulle bedöma 
kvarstod de sex frågorna. De var identiskt formulerade och i samma 
ordning som tidigare. De förklarande kommentarerna och exemplen var 
även de till stor del desamma. Vissa exempel hade dock strukits, bytts ut 
eller lagts till. Den önskade inriktningen av granskningen kvarstod således.346 

1988 omarbetades promemorian igen. Den förändring som nu 
genomfördes gällde framförallt frågan om läroplanen. Denna fråga flyttades 
fram som första fråga. Den föregicks nu även av ett nyskrivet stycke där det 
framhölls att granskningen hade ”två komponenter”; frågan om objektivitet 
och frågan om överensstämmelse med läroplanen. Skolan skulle aktivt 
påverka eleverna att vilja omfatta demokratiska värderingar, jämställdhet 
mellan könen och ett ”interkulturellt synsätt”, framhöll Läromedels-
nämnden.347 

Övriga frågor hade kvar sin inbördes placering. En fråga hade dock 
formulerats om. Det var den fråga som tidigare har lytt: ”Innehåller 
framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter?” Den 
nya formuleringen löd: ”Är sakuppgifterna i framställningen så korrekta 
som möjligt?” Den efterföljande kommentaren och exemplen var dock 
oförändrade. Där hade hela tiden påpekats att sakfel endast var av intresse i 
den mån de påverkade objektiviteten.348  

Den arbetsgrupp som Läromedelsnämnden tillsatte i början av sin 
verksamhet kom att få stor betydelse för instruktionernas innehåll under 
hela nämndens verksamhet. Redan i sitt första utkast betonade arbets-
gruppen opartiskhet och vikten av att inte ha någon tendens eller 
underliggande syfte i läromedlet. Läroplansfrågor kom däremot i skym-
                                                 

345 Ibid. 
346 Ibid. 
347 Objektivitetsgranskning saklighet, allsidighet, övergripande mål, PM 1988-09-27, SIL 1987-91, 
A3C, s 4-5 
348 Ibid. 
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undan. Den PM som arbetsgruppen skrev kom att i stora drag bestå fram 
till 1991. I den sista versionen, från 1988, gavs dock läroplansfrågan en 
framflyttad position och det betonades att detta var en av två viktiga delar i 
läromedelsgranskningen. 

Läroboks- och Läromedelsnämndens 
riktlinjeskrivning 
Fokus i detta kapitel är hur Läroboks- respektive Läromedelsnämnden 
tolkade sitt granskningsuppdrag och hur de förmedlade detta uppdrag till de 
anlitade granskarna. I de instruktioner som Läroboksnämnden gav ut från 
1939 till 1974 framträder en klar förändring från tillfälliga instruktioner i 
början till en större kontinuitet under 1960-talet. Under det första året som 
Läroboksnämnden arbetade gav man ut två instruktioner till granskarna. 
Den första handlade mest om praktiska frågor rörande gransknings-
uppdraget. När det gällde vad som skulle granskas hänvisades till lagtexten. 
Den senare instruktionen var dock en uttolkning av lagtextens punkter.  Det 
verkar inte ha förelegat någon fast instruktionspromemoria som 
uppdaterades och följdes upp under de första åren. Under 1960-talet gav 
instruktionerna mer intryck av bestående varaktighet.  När det gavs ut nya 
instruktioner var dessa omarbetningar av tidigare versioner. Det hade 
således etablerats en klar kontinuitet i granskningsinstruktionerna.  

Under Läroboksnämndens tid fanns en tämligen detaljerad lagtext som 
beskrev vad som skulle granskas. Detta begränsade Läroboksnämndens 
möjligheter till egen tolkning av granskningsuppdraget. Ändå märks en 
tydlig förskjutning över tid vad gäller Läroboksnämndens förhållande till 
lagtexten. Under början av perioden gav nämnden få instruktioner till 
granskarna och de instruktioner som gavs grundades på explicita 
hänvisningar till lagtexten. Under denna tid fanns det således inte någon 
riktlinjeskrivning i någon större utsträckning. Granskarna skulle istället 
själva direkt tolka lagtextens åtta punkter. Under slutet av perioden fanns 
dock mer detaljerade instruktioner från nämnden, av vilka framgick att 
granskarna inte behövde ta hänsyn till alla punkter i lagtexten. Andra 
punkter gavs en utförlig tolkning av nämnden. I slutet angavs även att 
granskare som ville motivera ett avslag för en lärobok skulle göra 
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hänvisningar till nämndens instruktionspromemoria och inte längre till 
lagtexten.  

Läroboksnämndens styrningsreaktion förändrades således över tid. 
Efterhand ökade nämnden omfattningen av sin riktlinjeskrivning och 
började göra en egen tolkning av lagtexten istället för att hänvisa granskarna 
till att de på egen hand skulle tolka lagtexten. Läroboksnämnden visade efter 
hand en större självständighet och började ta för sig av det frirum som 
nämnden hade, den detaljerade lagformuleringen till trots. Att granskarna i 
slutet av perioden skulle motivera avslag med hänvisning till instruktionerna 
och inte längre med hänvisning till lagtexten, visar tydligt på 
instruktionernas ökade betydelse. Det är först här som det framträder ett 
tydligt inslag av organisationsstyrning där nämnden går in som en instans 
mellan politiker och granskare. 

I lagtexten skrevs att läroböckerna bland annat skulle granskas i relation 
till läroplanen. 1950 ändrades dock formulering i lagen på denna punkt och 
blev något försiktigare. Vad gäller instruktionerna så angavs i de tidigaste 
exemplen från 1939 en ganska stark tonvikt på läroplanen. Den tonvikten 
fanns inte alls i 1951 års instruktion. Men i 1960-talets instruktioner fick 
återigen läroplanen en framträdande roll. Under 1960-talet sjösattes stora 
skolreformer med skapandet av såväl grundskolan som den nya 
gymnasieskolan. Nya läroplaner skrevs för de nya skolformerna. Det 
sammanföll i tid med att nya instruktioner skrevs till granskarna. Att detta 
sammanträffande inte var en slump framgår av de explicita hänvisningar till 
de nya läroplanerna som gjordes i såväl 1962 års som 1966 års instruktioner.   

Utöver betoningen av läroplanernas betydelse innehöll gransknings-
instruktionerna även en betoning av att uppläggningen av läroböckerna och 
deras språkliga utformning skulle granskas. I Läroboksnämndens ökande 
riktlinjeskrivning var det således tre saker från lagtexten som betonades: 
efterföljsamhet till läroplanen, läroböckernas uppläggning samt den 
språkliga utformningen. Nämnden använde sitt frirum till att, från 
lagtextens åtta punkter, lyfta fram just dessa saker.  

Under Läromedelsnämndens verksamhet från 1974 till 1991 framstår en 
markant skillnad mellan å ena sidan de tidiga utkasten till instruktioner, i 
SÖ-promemorian och Malmbergs mall, och å andra sidan arbetsgruppens 
promemorior. I de förstnämnda trycktes mycket på läroplanens betydelse 
och där var det även viktigt hur läroboken var upplagd och att dess innehåll 
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var korrekt. Troligen förklaras likheten mellan dessa två av att man i båda 
fallen hade utgått från de instruktioner som funnits för den tidigare 
granskningen och sett vad av detta som kunde ha fortsatt relevans. 
Arbetsgruppens promemoria däremot hade ett klart fokus mot objektvitet, 
neutralitet och att det ej fick finnas någon tendens i läromedlet. Där fanns 
påpekanden om att läromedlet skulle vara i enlighet med läroplanen, men 
det var inte det som mest framhölls. I arbetsgruppens promemorior togs det 
även explicit avstånd från uppfattningen att det var sakfel som skulle 
granskas. I och med den tillsatta gruppens arbete med gransknings-
promemorian kom fokus att bli på neutralitet och tendens i läromedlen, 
medan läroplanen kom i skymundan.  

Med tanke på hur arbetsgruppen sammansattes är detta utfall inte 
oväntat. I gruppen ingick två professorer, Westerståhl och Hermerén, som 
båda hade profilerat sig i den allmänna och vetenskapliga debatten om 
objektivitetsfrågor. Westerståhl hade, som beskrivits ovan, skrivit en 
objektivitetsdefinition med utgångspunkt i Sveriges Radios regelverk och 
utfört objektivitetsundersökningar på uppdrag av Sveriges Radio.349 Han 
hade även utifrån denna objektivitetsdefinition skrivit om objektivitets-
granskning av läromedel. Vidare ingick även Herbert Söderström, redaktör 
och journalist vid Sveriges Radio. Söderström hade under 1960-talet lanserat 
den nya skjutjärnsjournalistiken. Han hade även skrivit om hur det var att 
som aktiv journalist arbeta under krav på opartiskhet och samtidigt krav på 
att främja den västerländska demokratin.350 Även Söderström var 
följaktligen en känd deltagare i den allmänna objektivitetsdebatten. 
Samtidigt utsågs endast en representant för SÖ. Gruppen hade således 

                                                 

349 Hermerén var kritisk till vissa inslag i Westerståhls objektivitetsdefinition vilket framgår 
av ett replikskifte i Statsvetenskaplig tidskrift. Hermerén kritiserade främst Westerståhls 
starka betoning på balans. Se Göran Hermerén, “Kvantitativ objektivitetsmätning,” 
Statsvetenskaplig tidskrift, nr. 3 (1973). Jörgen Westerståhl, “Göran Hermerén om Kvantitativ 
objektivitetsmätning - ett någorlunda balanserat svar,” Statsvetenskaplig tidskrift, nr. 2 (1974). 
Göran Hermerén, “Den svårfångade balansen - replik till Jörgen Westerståhl,” 
Statsvetenskaplig tidskrift, nr. 2 (1974). 
350 Thurén, Medier i blåsväder - den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och 
samhällskritiker  s 154-161. 
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tillsatts med flera personer som var mer insatta i objektivitetsfrågor än 
läroplansfrågor. Vid en jämförelse mellan arbetsgruppens insats och de 
problemområden som SÖ pekade ut i sin promemoria framgår att arbets-
gruppen lade ner allt sitt arbete på att tolka objektivitetsbegreppet. Det som 
SÖ pekade ut som det första problemområdet, att precisera läroplanens 
övergripande mål, genomfördes inte alls av arbetsgruppen. Gruppen valde 
istället ut och presenterade ett antal citat från läroplanerna, men gav ingen 
tolkning eller precisering av det som stod i citaten. 

SÖ-promemorian kan ses som ett försök av Skolöverstyrelsen att styra 
Läromedelsnämndens kommande verksamhet, således en form av styrnings-
utformning. SÖ kan i detta fall ses som en högre förvaltning i och med att 
nämnden skulle integreras som en del av SÖ. Men det är tydligt att 
nämndens styrningsreaktion inte alls blev vad SÖ hade avsett. Nämnden 
tillsatte istället en egen arbetsgrupp, som tog sig an frågan på ett helt annat 
sätt och gjorde en helt annan tolkning av lagtexten än vad SÖ hade gjort. 
Det blir ett tydligt exempel på att styrning inte alltid får de avsedda 
effekterna, utan är beroende av den styrdes kunskap, förståelse och vilja. 
Delvis kan detta även tolkas som en maktkamp, eftersom läroplans-
expertisen framförallt fanns hos Skolöverstyrelsen. En större betoning på 
läroplansfrågor hade gett SÖ ett större inflytande över läromedels-
granskningen. 

Tillsättningen av arbetsgruppen visar också att Läromedelsnämnden, 
mycket tidigare än Läroboksnämnden, gick aktivt in för att bedriva 
riktlinjeskrivning och göra en egen tolkning av lagtexten. Till skillnad från 
Läroboksnämnden nyttjade Läromedelsnämnden redan från början sitt 
frirum i tolkningen av lagtexten. En förklaring till detta kan vara att när 
Läroboksnämnden startade var detta en helt ny typ av verksamhet för 
samtliga inblandade. Läromedelsnämnden däremot kunde ta över från 
Läroboksnämnden och dra erfarenheter från den tidigare verksamheten. 

Arbetsgruppens granskningspromemoria reviderades 1977, 1984 samt 
1988. I 1977- och 1984-års promemorior ändrades inte betoningen av vad 
som skulle granskas. Däremot i den sista versionen fick läroplansfrågan en, 
bokstavligt talat, mer framflyttad position. Fokus i promemorian var dock 
fortfarande på neutralitet och avsaknad av tendens. Här förflyttades 
betoningen i riktlinjeskrivningen något, trots att lagtexten inte hade ändrats. 
Det skedde således en ändrad betoning i organisationsstyrningen, utan att 
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något hade förändrats i förvaltningsstyrningen. Vad som orsakat denna 
förändring går inte att säkert uttala sig om utifrån det här undersökta 
materialet. Men här kan en förändrad tidsanda med en minskad tilltro till 
objektivitet som något mätbart varit av betydelse. Då kan läroplanen ha 
uppfattats som något mer konkret att utgå från.  

Det som Läromedelsnämnden valde att betona i sin styrnings-
utformning gentemot granskarna var således att läroböckerna skulle vara 
neutrala och inte tendentiösa. I instruktionerna togs explicit avstånd från 
tanken att granskningen skulle avse uppläggning och sakfel. Enlighet med 
läroplanen fanns med, men i skymundan. Det fick en mer framskjuten plats 
först i slutet av perioden.  

Vid en jämförelse mellan å ena sidan de granskningsinstruktioner som 
Läroboks- / Läromedelsnämnden  gett  ut  och  å  andra  sidan  de 
granskningsinstruktioner som beskrivs i den internationella forskning för 
länder som till exempel Slovakien, Kenya och Korea framträder en markant 
skillnad. Dessa länders granskningsinstruktioner är detaljerade kvantitativa 
formulär där en mängd olika saker poängsätts.351 Den typen av formulär har 
inte alls figurerat i den svenska granskningen, där samtliga instruktioner 
varit mer kvalitativt inriktade. Farr et al framhåller i sin studie av läroboks-
granskning i vissa amerikanska delstater att ett problem med deras, mer 
kvalitativa, granskningsinstruktioner var att de inte rangordnade olika 
synpunkter. Därmed blev det upp till dem som skulle använda instruk-
tionerna att avgöra hur de olika punkterna skulle viktas och viktningen 
varierade därmed mellan olika granskare.352 En sådan avsaknad av 
rangordning kan konstateras även i de svenska instruktionerna. 

I det här kapitlet har beskrivits hur Läroboks- respektive Läromedels-
nämnden tolkade och preciserade granskningsuppdraget i sina instruktioner 
till granskarna. Läroboksnämnden var mer styrd av en detaljerad lagtext, 
men med tiden förhöll sig nämnden allt mer fritt till lagtextens punkter. 
                                                 

351 Nogova och Huttova, “Process of Development and Testing of Textbook Evaluation 
Criteria in Slovakia.” Gim, Rotich och Musakali, “Evaluation and Selection of School 
Textbooks in Kenya: The Role of the Ministerial Textbook Vetting Committee.” 
352 Farr et al., “The Evaluation and Selection of Basal Readers,” s 272, 277. 
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Läromedelsnämnden däremot hade från början en mindre styrande 
formulering i lagtexten och ett större handlingsutrymme i hur gransknings-
uppdraget skulle tolkas. I det här kapitlet har visats hur de olika nämnderna 
preciserade granskningsuppdraget i skriftliga instruktioner till granskarna. 
Men för att se hur granskningen konkretiserades när det gällde 
samhällskunskapsböckerna kan vi inte stanna på instruktionsnivån, utan 
måste gå vidare till granskningsutlåtandena. Hur konkretiserade i sin tur 
granskarna de instruktioner som de fick av nämnden? Den frågan behandlas 
i nästa kapitel. 
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KAPITEL 4 

Granskningsutlåtandena  

I föregående kapitel behandlades de instruktioner som Läroboks- respektive 
Läromedelsnämnden delgav sina granskare. Även i detta kapitel är fokus på 
den övergripande frågan om hur granskningen genomfördes. Här ska nästa 
steg i genomförandet av läromedelsgranskningen, det vill säga de utlåtanden 
som dessa granskare skrev om enskilda läromedel, studeras. Det innebär 
följaktligen att fokus läggs på den nivå som ovan kallats för genomförandet 
på fältet. Huvudfrågan är här hur de granskare som de två nämnderna 
anlitade konkretiserade uppdraget att granska och bedöma läroböckerna. 
Vad skrev granskarna om i sina utlåtanden? Enligt vilka bedömningsgrunder 
gjordes deras utlåtanden? För att finna svaren på dessa frågor har ett antal 
utlåtanden om läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet studerats. I 
bearbetningen av materialet har såväl en kvalitativ som en kvantitativ analys 
genomförts. Båda dessa redogörs för i detta kapitel. Först ges dock en 
beskrivning av materialet och en kort bakgrundsbeskrivning över vilka 
granskarna var.  

Material 
Huvudmaterialet i den här delundersökningen utgörs av samtliga 
granskningsutlåtanden om samhällskunskapsböcker för läroverk respektive 
gymnasieskola från följande sex undersökningsperioder:  

� juli 1948 – december 1950 

� januari 1962 – juni 1963 

� januari 1973 – juni 1974 

� juli 1974 – december 1975 

� juli 1983 – december 1984 

� januari 1990 – juni 1991 
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Valet av perioder är grundade i de politiska besluten. Som visats i tidigare 
kapitel togs viktiga beslut om läroboksgranskningen 1938, 1948, 1973, 1983 
och 1991. Jag valde i första hand att studera de första 18 månaderna efter att 
respektive beslut trätt i kraft. Detta för att se hur respektive beslut omsattes 
och tolkades i praktiken. Men genomförandet av ett beslut kan mycket väl, 
som påpekats ovan, påbörjas innan det formellt är taget. Därför har jag valt 
att lägga in två undersökningsperioder innan de två mest omvälvande 
politiska besluten trädde i kraft 1974 respektive 1991.  

När materialsökningen genomfördes visade det sig att det fanns få 
granskningsutlåtanden bevarade från tiden före 1948 och inte ett enda av 
dem berörde läroböcker i samhällskunskap. Även under åren 1948-49 var 
det få granskningsärenden som berörde läroböcker i samhällskunskap. 
Därför omfattar den första undersökningsperioden 30 månader, från juli 
1948 till december 1950.  

1962 bröts samhällslära ut från historieämnet och samhällskunskap blev 
ett självständigt ämne på läroverken. Detta var också ett politiskt beslut som 
berörde granskningen av samhällskunskapsläroböckerna. Därför har en 
undersökningsperiod lagts till för åren 1962-63.  

För att avgöra vilka ärenden som ska räknas in under respektive 
tidsperiod har det varit beslutsdatum som har varit avgörande. De ärenden 
som har varit uppe till beslut i Läroboks-/Läromedelsnämnden under dessa 
tidsperioder har räknats in i undersökningen.353  

De ärenden som är aktuella i den här studien är läroböcker/läromedel 
som rör gymnasieskolan och dess föregångare i form av läroverkets sista år, 
gymnasiet. För tidsperioderna efter gymnasieskolans införande har det 
tydligt framgått av beslutsprotokoll och de ansökningshandlingar som 
förlagen skickade in till Läroboks-/Läromedelsnämnden vilka läromedel 
som var avsedda för gymnasieskolan. För de två första tidsperioderna 
godkändes läroböckerna för användning i ”[a]llmänna läroverk, kommunala 
flickskolor, kommunala mellanskolor samt under skolöverstyrelsens 

                                                 

353 Det betyder att för ärenden som beslutades om i början av respektive period, eller i 
långdragna ärenden, kan en del av utlåtandena varit skrivna före den här avgränsade 
perioden. 
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inseende stående enskilda läroanstalter”.354 I vissa undantagsfall kunde det 
specificeras i protokollet att läroboken endast godkändes för en viss 
skolform, till exempel flickskolan. I andra fall har det tydligt framgått av 
läroböckernas titlar eller av granskningsutlåtandena om läroböckerna var 
avsedda för läroverkets sista år. 355  

Omfattningen av materialet från respektive tidsperiod varierar. Det 
beror delvis på att det efter införandet av den nya gymnasieskolan 1967 
kom fler nya läroböcker, vilket avspeglar sig i en större materialmängd i de 
två perioderna från tidigt 1970-tal. Vidare påverkas mängden material av hur 
man definierade vad som var en lärobok respektive ett läromedel. Som 
framgått av föregående kapitel var det fram till 1974 läroböcker som skulle 
granskas. Därefter gällde granskningen centrala läromedel och från 1983 var 
termen basläromedel. Före 1974 inkluderades till exempel kartböcker och 
övningsböcker, vilket inte gällde efter 1974. Centrala läromedel kunde vara 
skriftliga eller omfatta ljud och/eller bild.356 Basläromedel däremot skulle 
vara tryckta, om inte speciella skäl fanns till annat.357  

Tabell 4.1 visar antal ärenden (ett ärende kunde avse en lärobok eller en 
hel läromedelsserie) och antal utlåtanden för var och en av de sex 
undersökningsperioderna. I några ärenden har inte alla gransknings-
utlåtanden som nämns i nämndens protokoll gått att finna i arkivet. 

 

                                                 

354 Supplement till 1946 års läroboksförteckning, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, 
DIIIb:5, s 5 
355 I tre fall har det varit svårt att avgöra om läroböckerna har varit avsedda för läroverkets 
sista år eller ej. Två av dessa, ett översiktsverk om Förenta Nationerna och en statistikbok 
med övningsuppgifter, har tagits med i undersökningen eftersom de godkändes för 
samtliga skolformer under rubriken ”läroverk” utan inskränkningar. I ett tredje osäkert fall, 
nämnde granskaren enhetsskolan som en lämplig skolform och därför har jag gjort 
bedömningen att läroboken inte var avsedd för läroverkets sista år. Den har således inte 
tagits med i undersökningen. (Protokoll och tillhörande granskningsutlåtanden, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, A:12, A:23, EVI:4 EVI:27, EVI:22) 
356 SFS 1974:438, 2§ 
357 SFS 1983:273, 2§, 5§ 
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Tabell 4.1 Granskningsutlåtanden som ingår i studien 

Tidsperiod Antal 
ärenden 

Antal utlåtanden 
enligt nämndens 
protokoll 

Antal utlåtanden 
funna i arkivet 

Utlåtandenas omfång 
(maskinskrivna A4-
sidor) 

1948-50 6 9 9 ½ - 3 sidor 

1962-63 7 17 15 1/3 – 4 sidor 

1973-74 12 20 20 ½ - 6 sidor 

1974-75 18 45 45 4 rader - 8 sidor 

1983-84 6 11 11 1 - 7 sidor 

1990-91 5 10 9 1½ - 13½ sidor 

Summa: 54 111 109  

 
Sammanlagt är det således 109 granskningsutlåtanden som utgör huvud-
materialet i den här delstudien. Materialet har analyserats både kvalitativt 
och kvantitativt, vilket kommer att redogöras för längre fram i kapitlet. 
Innan innehållet i utlåtandena beskrivs närmare, presenteras först en över-
sikt över de personer som skrev dessa utlåtanden. 

Granskarna 
De granskningsutlåtanden som har studerats här är skrivna av 38 olika 
personer.358 Två utlåtanden är skrivna av Läroboksnämndens sekreterare, så 
det är frågan om 37 externt rekryterade granskare. I ett fall är det två 
granskare som har skrivit ett gemensamt utlåtande, i samtliga övriga fall är 
det frågan om ensamarbete. 

Av dessa 37 granskare var 31 män och sex kvinnor. 1974-75 fanns det 
tre kvinnliga granskare och det var även tre kvinnliga granskare 1990-91. 
Övriga perioder var det endast män som var granskare. 32 av de 37 gransk-
arna var aktiva under endast en av de sex studerade tidsperioderna. De fem 
som var aktiva mer än en period var samtliga män. En man var aktiv 

                                                 

358 En förteckning över samtliga granskare vars utlåtanden ingår i denna studie finns i 
bilaga 1. 
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granskare under fyra tidsperioder, från 1973 till 1991, och skrev 24 av de 
studerade utlåtandena. Två andra män skrev vardera 9 av de studerade 
utlåtandena. Dessa tre granskare stod därmed tillsammans för 42 av de 109 
utlåtandena, det vill säga närmare 40 % av samtliga studerade utlåtanden. 
Från fyra av granskarna finns mellan fyra och sex utlåtanden vardera. Tolv 
granskare stod för vardera två till tre utlåtanden. 19 granskare skrev endast 
ett utlåtande vardera under undersökningsperioderna. Samtliga sex kvinnor 
har endast med ett utlåtande vardera. Det gör att endast sex av de 109 
utlåtandena är skrivna av kvinnor. 

För fem av de 31 männen har det inte framgått några titlar eller 
yrkestillhörighet. Samma sak gäller för fyra av de sex kvinnorna. För de som 
har titel eller yrkestillhörighet visar samtliga på någon form av akademisk 
examen, på grundutbildningsnivå eller på forskarnivå. 13 granskare hade 
titlar som tyder på forskarexamen, till exempel professor, docent, lektor, fil 
dr eller fil lic. Detta gällde för en av kvinnorna, som var professor.359  

Av de 37 granskarna hade 27 stycken titlar och/eller adresser som visar 
att de var anställda inom antingen skolväsendet, universitetsväsendet (eller 
på forskningsinstitut) eller på Skolöverstyrelsen. De enda två som hade 
tydlig tillhörighet någon annanstans var två jurister, som tillsammans 
granskade en lärobok med inriktning mot juridik.  

Om man utifrån detta försöker måla bilden av den typiske granskaren 
såg denne ut på följande sätt: Granskaren var en man. Han hade akademisk 
examen på grundnivå och eventuellt även forskarutbildning. Han hade 
tjänst inom skolväsendet eller på högskola/universitet. Han hade 
granskningsuppdraget som ett sidouppdrag under en begränsad tidsperiod 
och under denna tid anlitades han ett begränsat antal gånger för att skriva 
utlåtanden. Han utförde sina granskningsuppdrag ensam.  

Vad skrev denne granskare om i sina utlåtanden? Den frågan är temat 
för nästa avsnitt. 

                                                 

359 Den andra kvinnan med akademisk titel disputerade några år efter att hennes 
granskningsuppdrag hade upphört. 
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Fyra olika bedömningskategorier  
Syftet med den inledande analysen av granskningsutlåtandena är att på ett 
överskådligt sätt kunna se mönster för hur granskarna bedömde 
läroböckerna i de konkreta ärendena. För att uppnå detta har en 
kategorisering genomförts utifrån materialet. I ett första skede lästes 
utlåtanden från tidsperioden 1974-1991. Utlåtandenas innehåll har 
antecknats med hjälp av nyckelord utifrån vad det var i läroböckerna som 
granskarna uttalade sig om. Dessa nyckelord har sedan sammanförts i 
kategorier. En första kategorisering resulterade i sju olika kategorier. Efter 
ytterligare bearbetning och genomläsning slogs vissa kategorier samman och 
kvar stod fyra olika kategorier. Dessa fyra kategorier visar var och en på ett 
sätt att bedöma en läroboks kvalitet och lämplighet.  

När det gäller materialet från 1938-1974 studerades det i ett senare 
skede när kategoriseringen från den andra tidsperioden redan var gjord. Vid 
läsningen av det här materialet blev det snabbt tydligt att de fyra 
bedömningskategorierna passade även på detta material. Något behov av att 
skapa nya kategorier uppstod följaktligen inte.   

Det är således fyra olika analytiska kategorier som presenteras i detta 
kapitel och de ska uppfattas som idealtyper. Kategorierna rubriceras här 
som korrekthet, balans, utformning och följsamhet. I följande avsnitt presenteras 
och exemplifieras de en efter en. 

Korrekthet 
Enligt bedömningskategorin korrekthet är det väsentligaste i läromedlet att 
alla sakuppgifterna är korrekta och riktiga. Det får varken förekomma 
avsiktliga eller oavsiktliga sakfel i framställningen. Det är även viktigt att 
uppgifterna inte är för gamla. Läromedlet ska vara så aktuellt som möjligt, 
med viss hänsyn taget till att det tar en tid från att det skrivs till det har gått i 
tryck. Ytterligare en aspekt är att rätt sakuppgifter finns med så att 
läromedlet täcker det väsentligaste inom det aktuella ämnesområdet. Det är 
viktigt att eleverna får lära sig rätt saker och att det begränsade utrymmet i 
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ett läromedel inte upptas av oväsentligheter.360 Ett läromedel ska således 
uppfylla följande tre punkter: 

� Sakuppgifterna måste vara korrekta.  

� Sakuppgifterna måste vara aktuella. 

� Sakuppgifterna måste täcka det väsentligaste inom det aktuella 
ämnesområdet. 

Sakuppgifter som inte var korrekta kunde i många fall förorsaka kortare 
kommentarer från granskarna. I ett extremfall hade en granskare hittat så 
många fel att han fann det ”uteslutet” att läroboken skulle kunna godkännas 
”utan åtminstone de värsta av dessa rättas”. Granskaren bifogade till sitt 
yttrande sitt exemplar med marginalanteckningar som ett underlag för 
omarbetningen.361 Det tillhörde dock ovanligheterna att en granskare ansåg 
sig hitta så många och grova fel. Då var det vanligare att en granskare kom 
med ett antal olika påpekande om felaktigheter, som i följande fall, där 

                                                 

360 För att tydliggöra gränsdragningarna mellan de olika bedömningskategorierna kan 
följande två påpekanden vara på sin plats. För det första om felaktiga sakuppgifter ses som 
ett led i en underliggande tendens i läromedlet hör detta ställningstagande inte hit utan till 
balanskategorin. För det andra gäller att prioriteringarna om vad som är väsentligt etcetera 
görs här utifrån hur granskaren uppfattade ämnet och dess innehåll. Om prioriteringen 
motiverades med att läromedlet skulle motsvara läroplanens innehåll hör det istället till 
följsamhetskategorin. 
361 Granskningsutlåtande (1962-63:XIII), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:110  
   För att underlätta identifieringen av de olika granskningsutlåtandena används följande 
system i noterna: Under Läroboksnämndens tid finns inte konsekventa diarienummer för 
utlåtandena. Här har jag istället gjort en egen numrering, med romerska siffror, som anges i 
den inledande parentesen (tidsperiod:utlåtandenummer). För Läromedelsnämndens tid 
finns diarienummer som hänvisar till ett visst granskningsärende. Detta diarienummer 
anges i noterna. För att skilja olika utlåtanden inom ett och samma ärende åt har jag 
numrerat varje utlåtande med romerska siffror, som har satts inom parentes i noterna. 
Samtliga numreringar inom parentes är således mina egna, och inte något som återfinns i 
arkivet. I bilaga 2 finns förteckning över samtliga utlåtanden som ingår i studien. Där 
framgår det vilket läromedel utlåtandet avser och vilken granskare som har skrivit 
utlåtandet. 
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granskaren räknade upp flera olika exempel på felaktigheter och angav 
vilken sida felen återfanns på:  

66  Påföljden av försummad deklaration icke helt korrekt skildrad. 
67  I (den onödiga?) uppgiften om vem som utfärdar debetsedel 

saknas kronokamreraren i större städer. 
73  (st 90) Uppgiften om uppbörd av landstingsskatt bör ändras. 
77  Prästutnämning vid kallelse av fjärde provpredikant icke 

korrekt skildrad.362 

De flesta påpekandena var korta, men i vissa fall var granskarens 
kommentarer längre. I samma utlåtande som ovan kan man även läsa 
följande kommentar: 

Trots alla reservationer i fråga om konungens makt får ungdomen 
icke en korrekt bild av konungens och statsrådens andel i regerings-
makten. Den får sålunda icke veta, att de allra flesta ärenden avgöras 
av departementschefen.363 

En typ av fel som ofta påpekades av granskarna var om läromedlet 
uppfattades ha brister beträffande aktualiteten. Bristande aktualitet kunde 
ibland ha sin grund i att författare och förlag inte hade hunnit med bland 
snabba politiska förändringar.  I en granskning som utfördes i mars 1990 
påpekade granskaren att lärobokens skildring av Östeuropa hade hunnit bli 
inaktuell. Granskaren tyckte inte att det var tillräckligt att, som förlaget 
gjorde, hänvisa till att användarna hade tillgång till en databas med aktuella 
uppgifter. Granskaren efterlyste istället ett kompletteringshäfte och han 
avslutade sin sammanfattning på följande sätt: 

Jag tror knappast någon skola är beredd att till hösten inköpa ett så 
pass inaktuellt läromedel när man måste räkna med att det skall 
kunna användas några år framåt och förhållandena i Östeuropa så 
radikalt förändrats.364  

                                                 

362 Granskningsutlåtande (1948-50:II), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, EVI:6 
363 Ibid. 
364 Granskningsutlåtande (I), dnr 433/89-112, SIL 1987-1991, E1B 
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Aktualitet kan även vara att visa på den senaste forskningen. I en granskning 
som utfördes i början av 1991 menade granskaren att läromedlet förvisso 
skildrade de politiska förändringarna, men missade annat istället. Det fanns 
framförallt brister i demokratiavsnittet och granskaren menade att de 
svenska och norska maktutredningarna borde tas upp i läromedlet:  

Att empirin på området blivit aktualiserad och teorigenomgångar 
samlade och lättare tillgängliga än tidigare borde kanske satt några 
spår – precis som t ex förändringarna i Östeuropa gjort i boken.365  

Frågan om urval, det vill säga vad som skulle tas upp i läroböckerna, blir 
också viktig inom denna kategori. Ett exempel, där såväl urval av 
sakuppgifter som aktualiteten i desamma togs upp, kan hämtas från 
granskningen av läroboken Skolans ekonomiska uppslagsbok. Granskaren var 
kritisk och menade att läromedlet inte var helt aktuellt inom alla områden 
och att vissa frågor behandlades på ett alltför kortfattat sätt. Hon pekade 
även på, vad hon ansåg vara, vissa felaktigheter i framställningen: 

Med hänsyn till att detta är en ekonomisk uppslagsbok, förefaller det 
egendomligt att lönebildningen ingenstädes diskuteras ur samhälls-
ekonomisk synpunkt. Den som letar i sakregistret efter ett så 
väsentligt begrepp som löneglidning, letar förgäves. Hela avsnittet 
gör ett något föråldrat intryck. De betydelsefulla förändringar av den 
lagstiftning som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden, som har 
genomförts eller håller på att genomföras, behandlas mycket ofull-
ständigt eller inte alls.366 

Ett vanligt sätt att kommentera urval på var att ifrågasätta författarens 
prioriteringar. Detta kan visas i nedanstående utdrag som rör fram-
ställningen av den svenska alkohollagstiftningen: 

Skildringen av alkohollagstiftningens historia direkt missvisande: 
motbokskontroll och måltidstvång sägs vara införda efter 1922 
(”därefter”). Hur man än bedömer dessa, måste det också anses 

                                                 

365 Granskningsutlåtande (I), dnr 330/90, SIL 1987-1991 E1B 
366 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 75:1185, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:3 
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oproportionerligt, att i medborgarens liv så djupt ingripande åtgärder 
endast nämns med ett par ord i en uppräkning, medan nykterhets-
undervisningens införande i skolorna och 1930-talets skattepolitik 
fixeras med årtal och diskuteras. Det är också något påfallande, att 
Ivan Bratts namn saknas i framställningen, som utom Wieselgren 
även har plats för Hartmansdorffs, Magnus Huss’ och Erik 
Widmarks.367 

I många fall kritiserades det urval som författarna hade gjort. Men det fanns 
även tillfällen där granskaren framhöll det positiva i att något visst ämne 
hade fått komma med i framställningen. Följande två exempel är hämtade 
från olika utlåtanden: 

En betydande förtjänst hos detta arbete är att författarna tagit med 
en ’extra faktasamling’ om styrelsen och statslivet i andra länder än 
Sverige och att dessa fakta presenteras land för land.368 

Som speciellt förtjänstfullt vill jag understryka att författaren i de 
stora avsnitt som behandlar vad som kan kallas statskunskap ej 
tillämpat ett historiskt betraktelsesätt utan håller sig till nuvarande 
praxis. Redogörelser för formella men stendöda bestämmelser har 
inskränkts till förmån för utförligare skildringar av hur stats- och 
kommunarbetet fungerar. Så t.ex. skildras hur riksdagen verkligen 
arbetar, hur regeringsärenden handläggs, hur förvaltningsprocessen 
fungerar, vad lagtolkning är.369 

Just riksdagens arbete var ett ämne som väckte reaktioner och åsikter om 
vad som borde respektive inte borde tas upp. En annan granskare 
kritiserade valet att i ett läromedel ta upp den jämkande-uddatals-metoden 
för att fördela riksdagsmandat, samtidigt som den roll som regeringspartiets 
riksdagsgrupp spelar i beslutsprocessen inte fanns med.370  

I beskrivningen ovan har getts exempel på hur kategorin korrekthet 
framträdde i granskningsutlåtandena. I fokus har varit sakuppgifternas 
                                                 

367 Granskningsutlåtande (1948-50:II), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, EVI:6 
368 Granskningsutlåtande (1973-74:XIV), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:110 
369 Granskningsutlåtande (1962-63:XIV), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, EVI:21 
370 Granskningsutlåtande (I), dnr 330/90, SIL 1987-1991, E1B 



Granskningsutlåtandena 

153 

korrekthet, aktualitet och att det har varit rätt frågor som har tagits upp. 
Nästa kategori utgår istället från att läromedlen inte får ha något under-
liggande syfte. 

Balans 
Enligt bedömningskategorin balans får det inte finnas något underliggande 
syfte eller någon dold huvudtes i läromedlen. Frågan om urval är central för 
denna bedömningskategori. Det får förekomma åsikter och ställnings-
taganden, under förutsättning att de balanseras av sin motsats. Ensidigt 
framförda värderingar eller känsloladdade uttalanden får inte förekomma. 
Att undvika att ta upp kontroversiella frågor är inte en rekommenderad 
lösning på problemet. Tvärtom framhålls det som viktigt att svåra och 
kontroversiella frågor verkligen tas upp och att olika aspekter av dessa 
frågor får lika utrymme och lika behandling. Det balanserade läromedlet kan 
beskrivas enligt följande punkter: 

� Det får inte finnas någon underliggande huvudtes. 

� Kontroversiella frågor får inte undvikas, utan olika ställnings-
taganden ska tas upp och balanseras mot varandra. 

� Det får inte finnas ensidiga värderingar, moraliserande eller 
känsloladdade uttalanden 

Beskrivningen av förhållanden i andra länder var ett område där 
balanskategorin kunde framhållas som viktig. Ett tydligt exempel var ett av 
de granskningsutlåtanden som skrevs i ärendet Kompass U-land, 1974. 
Granskaren menade att olika länder inte gavs en balanserad beskrivning i 
läromedlet. I vissa länderbeskrivningar togs upp allt för mycket negativt om 
vissa länder eller folkgrupper, medan det i andra beskrivningar togs upp allt 
för lite negativt. Granskaren var nöjd med det inledande avsnittet till 
läroboken och även beskrivningarna av länderna Sierra Leone och Indien. 
Däremot var han mer tveksam till beskrivningen av Kenya och han 
formulerade sin kritik på följande sätt: 

Författaren till Kenya ger liksom de flesta som skildrar u-länder de 
vita en alltför onyanserad och negativ bild. Självfallet måste de vitas 
agerande skildras i stort i mörka färger men man kan finna 
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ljuspunkter, t.ex. missionärernas i många avseenden självuppoffrande 
insatser. De nämns inte överhuvud i boken.371 

Än mer missnöjd var granskaren över skildringen av Kina, Kuba och Chile. 
Vad gällde texten om Kina skrev granskaren: 

Kapitlet Kulturrevolutionen har i stort sett skildrats efter kinesernas 
version av händelseförloppet. Några exempel på detta: ”En del 
byråkrater och specialister försökte utnyttja sin ställning för att skaffa 
makt, inflytande och fördelar”. Kulturrevolutionen innebar ”att de 
vanliga människorna fick rätt att lägga sig i och diskutera alla viktiga 
samhällsfrågor”,---”som ett experiment i massdemokrati och som 
upprensning inom byråkratin var Kulturrevolutionen ovärderlig, 
anser kineserna”.   
   Det finns även icke-kinesiska bedömare av kulturrevolutionen. 
Varför inte låta dem också komma till tals för att få en något mera 
objektiv och nyanserad bild av densamma? I dessa skildringar talas 
om maktkamp och politiska utrensningar.  
   Tyvärr har förf ”glömt” att skildra Kinas krig i Tibet, vilket kunde 
hjälpa eleverna att få en bättre helhetsbild av Kina, vars socialism 
säkert betytt mycket för en allmän ökning av levnadsstandarden.372  

Även beskrivningen av Kuba och Chile kritiserades av granskaren. 
Granskaren menade att författaren hade tagit vara på varje tillfälle att ge en 
negativ bild av USA. I skildringen av Kuba gavs utrymme för många 
Castro-citat för att klargöra Castros syn på revolutionen. Men endast några 
få rader ägnades åt Kuba-krisen ”då Sovjets och Kubas agerande kunde ha 
gett upphov till ett tredje världskrig” påpekade granskaren och han menade 
att detta inte gav ”en objektiv och rättvisande bild av viktiga händelser”. 
Vidare togs de politiska fångarna i Chile upp i läroboken, men ingenting 
nämndes om politiska fångar på Kuba. Även vad gällde Chile var 
granskaren tveksam till den negativa skildring som gavs av USA och han 
ifrågasatte om ”de källor som använts ger en helt objektiv bild av 

                                                 

371 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ 74:3159, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 (understrykning i originalet) 
372 Ibid. 



Granskningsutlåtandena 

155 

förhållandet”.373 Granskaren sammanfattade slutligen sitt omdöme på 
följande sätt: 

Maos Kina och Castros Cuba ges i stort sett en positiv bild. Misstag 
omnämns men på ett mycket mjukt sätt, t ex Stora språngets 
misslyckande i Kina sid 94 och Castros satsning på sockerskörden, 
vilket medförde försummelser av andra näringsgrenar sid 113. I desto 
mörkare färger beskrives USA:s agerande i Latinamerika och de vitas 
i Afrika. Jag är väl underkunnig om deras begångna misstag men en 
objektiv skildring måste också ge uttryck för de positiva insatser som 
t ex missionärernas arbete i Afrika uppvisar och de möjligheter till 
arbete som beretts för många invånare i Latinamerika genom USA:s 
investeringar i olika företag. Även direkt u-landshjälp (även om 
satsningen kunde ha varit större) har USA bestått Latinamerika 
med.374  

Beskrivningen av Kina var kontroversiell och återkom i flera utlåtanden 
som ett känsligt område: 

Den kanske allvarligaste invändningen mot dessa böcker är att de 
innehåller flera exempel på bristande opartiskhet i framställningen. 
Eftersom tendensen går i samma riktning kan den knappast förklaras 
av enbart oskicklighet i uttryckssättet. Jag tänker härvid inte på ett 
enfaldigt åberopande av Mao-citat utan på andra uttalanden om Kina, 
t. ex. om det folkliga inflytandet i förhållande till byråkratin (sid. a 
169), där man alltså okritiskt återger den nuvarande ledningens 
beskrivning av situationen.375 

Balansen behövde inte alltid gälla att väga positiva och negativa uttalanden 
om ett och samma land. Det kunde, i fall där de två supermakterna USA 
och Sovjetunionen beskrevs, handla om att om en part kritiserades borde 
även dess motpart kritiseras. Följande två uttalanden, från två olika 
granskningsutlåtanden, visar prov på detta: 

                                                 

373 Ibid. 
374 Ibid. 
375 Granskningsutlåtande (1973-74:VI), Statens Läroboksnämnd 1938-74, FII:101 
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I diskussionsruta 19 liksom i andra rutor framförs stark kritik mot det 
ekonomiska systemet i Sovjet. Om detta är kanske inte så mycket att 
invända, under förutsättning att denna haft en rimlig motsvarighet på 
USA-avsnittet. Men där finns inte samma styrka och omfattning i 
kritiken.376 

Förföljelsen av Sinjavskij, Daniel och Solzjenitsyn som nämnts på sid 
79 i avsnittet om Sovjetunionen, kunde ha motsvarats av exempli-
fieringar på förföljelser av oliktänkande i USA, t ex människor 
anklagade för oamerikansk verksamhet under McCarthy-tiden eller 
medlemmar av Black Panter-rörelsen.   
   Elitstyret i Sovjetunionen framhålles på sid 76. I avsnittet om USA 
kunde åtminstone ha ifrågasatts om det landet inte också styrs av en 
elit, nämligen en ekonomiskt priviligerad sådan.377  

Balanskategorin märks inte bara när det gäller beskrivningen av andra 
länder. Ett annat kontroversiellt område var beskrivningen av olika 
ekonomiska system. Följande exempel är hämtat från granskningen av 
läromedelsserien Moment Samhällskunskap och ett granskningsutlåtande om 
de häften som berörde just samhällsekonomi. Granskaren menade att olika 
ekonomiska system inte gavs likvärdiga presentationer och att det i flera av 
häftena fanns en underliggande huvudtes om att renodlad marknads-
ekonomi var att föredra.  Så här inledde granskaren sitt omdöme om ett av 
häftena: 

De olika hushållningssystemen får ej, enligt min bedömning, likvärdig 
presentation i kapitel 5. Ramhushållningens företagsledare presen-
teras som diktator, medan övriga systems motsvarigheter ej 
karaktäriseras eller omnämns. Beskrivningen av system med begrän-
sad marknadshushållning på sid 39 med illustrationer på sid 38 ger ett 
mindre trovärdigt intryck, som enligt min mening, stärker intrycket 
av underförstådda värderingar hos författarna.378 

                                                 

376 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ75:2438, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, F1:5 
377 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ74:4007, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:3 
378 Granskningsutlåtande (VII), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
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Om häftet som behandlade världsekonomin skrev granskaren:  

Kapitel 4 och 5 bygger på ett ensidigt pläderande för fullständig 
arbetsfördelning mellan länderna, med den internationella handelns 
’blomstring’ och utlandsinvesteringar som ’nytto’mätare. En mer 
nyanserad diskussion kring en av våra dagars mest debatterade frågor 
är nödvändig. Författarna tar utan tvekan ställning för en så oreglerad 
och stark ökning av en rent ’kapitalistisk’ internationell tillväxt som 
möjligt.379  

I andra fall var det frågan om en obalans som inte var lika klart uttalad men 
som granskaren ändå menade satte spår i texten. Genom att olika saker 
hade utelämnats skapades en tendens. Så här skrev granskaren om häftet 
som behandlar samhällsekonomisk balans: 

Kapitel 6 är ensidigt, enligt mitt bedömande, därför att fram-
ställningen endast tar upp arbetskraftens rörlighet och anpassbarhet. 
Här saknas diskussion om varför arbetslöshet uppstår och varför det 
råder en regional och strukturell obalans i arbetskraftsefterfrågan i 
Sverige. Lokaliseringspolitiken borde ha tagits in här. Kapitlet lämnar 
intrycket att det endast är den ena sidan, arbetstagarparten, som har 
ett ansvar att vara rörlig, informera sig, villig att arbeta och utveckla 
sig etc.380  

Det var även viktigt att kontroversiella frågor inte undveks i läromedlen. 
Tvärtom skulle dessa frågor tas upp och olika ställningstaganden skulle 
redovisas.  Detta gav en granskare uttryck för på följande sätt: 

Behandlingen av datoriseringens samhällsaspekter får inte bli för 
knapphändig. Här finns mycket av kontroversiellt sprängstoff 
inbakat. Författarna till det här granskade läromedlet har på ett 
acceptabelt sätt klarat balansgången i sin framställning av den nya 
teknikens möjligheter och risker.381 

                                                 

379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Granskningsutlåtande (I), dnr 229/84, SIL 1974-1987, E3D:3 
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Som framgår av citaten ovan är frågan om urval central i denna 
bedömningskategori. Allt kan inte redovisas, men det gäller att det som väljs 
ut inte har en slagsida åt något håll.  

Ovan har visats ett antal olika exempel på hur kategorin balans kunde 
uttryckas i granskningsutlåtandena. Det har bland annat framhållits vikten 
av att ha balans i framställningen av olika sakfrågor och i beskrivningen av 
olika parter. Nästa bedömningskategori har sin utgångspunkt i läromedlens 
utformning. 

Utformning 
Enligt bedömningskategorin utformning är läromedlets pedagogiska 
utförande av största vikt. Läromedlets disposition, språk och uppläggning 
tillhör det som ska bedömas. Språket får varken vara för svårt eller för 
enkelt. Även formen i övrigt ska vara anpassad till den ålderskategori som 
läromedlet är tänkt för. Det anses viktigt att läromedlet är engagerande och 
intresseväckande. Här är såväl språk, som bilder, utformning av kartor, 
diagram och layout viktiga. Även utformningen av frågor och arbets-
uppgifter som eleverna ska jobba med spelar en central roll i denna 
bedömningskategori. Det är viktigt att dessa arbetsuppgifter underlättar för 
och uppmanar till ett elevaktivt arbetssätt. Fokus ligger på att läromedlet ska 
vara ett bra redskap i undervisningen och det kan även, från granskarens 
sida, förekomma anvisningar om hur detta bör gå till. Kategorin kan 
följaktligen sammanfattas i tre punkter: 

� Läromedlet måste ha en pedagogisk uppläggning och form. 

� Läromedlet måste vara intresseväckande, engagerande och 
aktiverande. 

� Läromedlet måste vara anpassat till elevernas ålder, förkunskaper 
och erfarenheter. 

En del kommentarer kunde gälla läromedlets fysiska utseende och huruvida 
det var utformat på ett lämpligt sätt för studier:  

Trycket är genomgående tydligt och lättläst i såväl text som figurer. 
Pappret bländar inte, och det går lätt att göra understrykningar och 
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anteckningar. Det senare underlättas dessutom av breda 
marginaler.382 

En vanlig kritik från granskarna var om de uppfattade läromedlet som 
kompakt och därmed svårt för eleverna att ta till sig. Detta kunde medföra 
svårigheter inte bara för eleverna utan även för lärarna. Följande två citat 
kommer från ett utlåtande där just detta var granskarens huvudkritik: 

Bokens typografiska utformning med sparsamt förekommande 
illustrationer och dessemellan komprimerad text (t ex s 34-45) 
underlättar inte läsningen för eleverna. Författarna söker hjälpa upp 
detta med marginalrubriker som är utmärkta att ha vid repetition av 
det inlästa. Helhetsintrycket blir emellertid mastigt jämfört med andra 
jämförbara böcker i ämnet.383 

Den allvarligaste kritiken anser jag drabbar bokens tunga, 
faktaspäckade uppläggning med hänsyn till den omfattande kurs som 
skall genomgås. Eleverna får det inte lätt. Den metodiska hjälp 
läraren får är liten och han lämnas att själv strukturera och sovra i det 
omfattande materialet. Typografin bidrar ytterligare till att höja 
svårighetsgraden.384  

En annan granskare tog fasta på ett läromedels disposition i stort liksom det 
enkla och engagerande språket och han sammanfattade sitt utlåtande: 

Läromedlet har en annorlunda disposition, som i stort sett bygger på 
människans livscykel. Denna strukturering tillsammans med ett 
enkelt och i många stycken engagerande framställningssätt gör boken 
intressant inte minst för målgruppen elever på gymnasieskolans 
yrkesinriktade linjer. Vissa delar av boken tex ekonomi och arbetsliv 
ges en delvis ny framställning med ett enkelt och engagerande 
språk.385 

                                                 

382 Granskningsutlåtande (1973-74:I), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:99 
383 Granskningsutlåtande (1973-74:XVI), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:110 
384 Ibid. 
385 Granskningsutlåtande (II), dnr 126/90, SIL 1987-1991, E1B 
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I ett av granskningsutlåtandena i ärendet Moment Samhällskunskap riktade 
granskaren kritik mot såväl läromedlets utformning i stort som dess språk. 
Granskaren kritiserade upplägget med flera häften. Uppdelningen gjorde det 
svårare att skapa en helhetsbild och se sammanhang, menade granskaren. 
Han ansåg vidare att de olika häftenas framställningar varierade för mycket: 

Vid genomgång av häftena märker man att olika författare har skrivit 
texten. Uppläggningen är visserligen likartad och hänvisningar sker i 
förorden, men stilen varierar. Detta gör att det tar viss tid att komma 
in i varje ny författares framställningssätt och argumentation. 
Samarbetet synes ha varit mera av planeringskaraktär i stort, vilket 
klart framgår av den bristande integrationen mellan häftena. En del 
omtuggningar blir följden, samma teorier återkommer i ny språkdräkt 
i stället för en enkel hänvisning. Det är uppenbart att risken för detta 
är stor då författarna valt en framställning i ’specialhäften’.386 

Vidare framförde granskaren, i samma utlåtande, kritik mot språket, som 
han menade var alltför tungt och svårt för eleverna. Han var även kritisk 
mot arbetsuppgifterna, vilka han ansåg vara främst repeterande och de 
bidrog inte till att utveckla elevernas kritiska tänkande. I sin summering av 
utlåtandet skrev granskaren att det var tveksamt om häftena var 
”pedagogiskt stimulerande”.387 

I denna bedömningskategori utgör arbetsuppgifterna en mycket 
väsentlig del av läromedlet. Uppgifterna skulle inte främst vara repeterande 
utan uppmuntra till kritiskt tänkande. Det var vidare viktigt att läromedlet i 
allmänhet, och arbetsuppgifterna i synnerhet, uppmuntrade till elevaktivitet. 
I ett granskningsutlåtande om häftet Problem i välfärd uttryckte granskaren sin 
tillfredställelse över att läromedlet uppfyllde dessa förväntningar och hon 
skrev: ”Positivt att eleverna får lära sig att arbeta i grupper samt att de får 
lära sig att ta kontakt med olika institutioner och samtala med både personal 
och patienter.”388  
                                                 

386 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
387 Ibid. 
388 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ 75:1450, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:4 
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Elevaktivitet behöver dock inte enbart betyda att söka sig utanför 
skolan. Om läromedlet uppmuntrade eleverna till diskussion så kunde även 
det vara något som en granskare framhöll som positivt. En av granskarna av 
läromedelsserien Samhälle i förändring påpekade att det granskade häftets 
framställning stimulerade eleverna att ”diskutera i klassen” och till ett 
”aktivt grupparbete”.389 Ett annat exempel ges i följande citat: 

Jag finner, att boken ger tillräckliga anvisningar för studieteknisk 
färdighetsträning, att den, även om de nämnda arbetsuppgifterna inte 
är svårighetsgraderade, möjliggör individuella fördjupningar av 
studierna och att den över huvud taget i metodiskt hänseende väl 
lämpar sig för gymnasieskolans arbetssätt.390 

En annan viktig aspekt var att läromedlet skulle vara väl anpassat till avsedd 
åldersgrupp. Detta framkom bland annat i följande citat från ett 
granskningsutlåtande: ”Författarna känner väl till vad eleverna tidigare 
studerat i samhällskunskap och anpassar stoffet, språket och de ekonomiska 
termerna därefter.”391 

Det var inte bara utformning av text och arbetsuppgifter som var 
viktiga, även fotografier och andra illustrationer utgör en viktig del av ett 
läromedels totala utformning: 

Enligt min uppfattning är bilderna i vissa fall inte lyckade. På sid 1 
visas en gata i Tokyo, där av någon anledning i människohavet inte 
syns en enda kvinna. Vad är anledningen? På sid 2. En iller fångar en 
kanin. Onödigt att ta upp mer än en halv sida med en absolut onödig 
bild. Redan i grundskolan får eleverna veta ’att alla djur och växter 
kämpar ständigt för att överleva’. På sid 10 ges en bild av det 
tätbefolkade Ruhrområdet. Såvitt jag kan se återfinns å densamma 
inga bostadshus utan endast en jättestor fabrik och läsaren får inte av 
bilden uppfattning om befolkningstätheten i området. Folktäthet 

                                                 

389 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 75:2438, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:5 
390 Granskningsutlåtande (1973-74:I), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:99 
391 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 75:2438, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:5 
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skildras bäst på en karta, där antingen den sammanhängande 
bebyggelsen med fabriker och bostäder kan markeras eller där 
invånare per km² på olika sätt kan presenteras. Över huvud tycks 
författaren ha en panisk förskräckelse för kartor.392  

Granskaren var här uppenbart inte nöjd med valet av bilder. Bilderna 
skildrade exempelvis inte det som framhölls i texten. Vidare var granskaren 
kritisk mot att man inte hade valt att använda sig av kartor vid 
utformningen av läromedlet.  

I ett utlåtande om en kartbok var just granskarens fokus lagt på 
kartornas läsbarhet och tydlighet. Han var inte alltigenom nöjd med hur 
kartorna hade utformats: 

Av mångårig erfarenhet vet jag, att kartor av typen Europas industri 
(sid 20-21), Europas växtlighet och markanvändning (sid 22-23) och 
Västeuropas industri (sid 25) på grund av rikedomen på symboler 
skrämmer eleverna. De har svårt att få fram det väsentliga ur dessa 
ambitiösa kartor. Färgerna på kartan sid 22-23 är ofta så lika att det är 
svårt att få en klar bild av det som åsyftas. För lite kontrast finns 
också på språkkartan på sid 66. Det är nästan omöjligt att se vilka 
områden i Europa, som har germanska och romanska språk. Även i 
Nordamerika kan samma problem uppstå. Det bör emellertid 
påpekas att de flesta kartornas färger och symboler är klara och 
välvalda.393 

Enligt utformningskategorin var läromedlets pedagogiska utformning av 
största betydelse. Där inkluderades såväl språk som arbetsuppgifter och val 
av bilder. Från denna kategori är det dags att gå vidare till den sista av de 
fyra kategorierna.  

Följsamhet 
Enligt bedömningskategorin följsamhet är det viktigaste vid bedömning av 
ett läromedel att läromedlet stämmer överens med den gällande läroplanen. 

                                                 

392 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 75:1404, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:4 
393 Granskningsutlåtande (1973-74:VIII), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:101 
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Det är både de övergripande målen i läroplanen, som demokrati, 
jämställdhet, internationell solidaritet och kritiskt tänkande, och de mer 
specifika kursbeskrivningarna som är viktiga att följa. De övergripande 
målen ska behandlas utförligt och i enlighet med de riktlinjer som anges i 
läroplanerna. Viktigt är också att läromedlet täcker alla de huvudmoment 
som enligt läroplanen ska ingå i samhällslära/samhällskunskap för 
gymnasiet. Denna kategori kan sammanfattas i två punkter: 

� Läromedlet måste följa de övergripande mål som formuleras i 
gällande läroplan. 

� Läromedlet måste täcka in de huvudmoment som enligt läroplanen 
ska ingå i kursen. 

I ett utlåtande om NU-boken kritiserades läromedlet för att det inte levde 
upp till läroplanens övergripande mål vad gällde demokrati, jämställdhet och 
invandrarfrågor. Granskaren framhöll att det ”[e]nligt läroplanen är en av 
skolans viktigaste uppgifter att fostra eleverna så de vill omfatta våra 
demokratiska grundvärderingar.” Men hon konstaterade vidare att ”när det 
gäller demokratifostran uppvisar NU-boken vissa brister.” Hon menade att 
läroboken tog upp demokrati på ett ”normativt och ganska moraliserande” 
sätt. Men enligt läroplanen skulle målet vara att eleverna skulle vilja omfatta 
demokratiska idéer och det kan man bara uppnå om eleverna uppmuntras 
att diskutera demokrati och dess värde, menade granskaren. Vad gällde 
handikappavsnittet däremot, var granskaren nöjd. Hon menade att detta 
avsnitt väl uppfyllde läroplanens intentioner: 

Jag här även [sic] passa på att peka på ett avsnitt i boken, som jag 
tycker är mycket bra, nämligen avsnittet ’Att ha ett handikapp’. Här 
görs inte handikappet till ett problem i sig i första hand. Istället sägs 
att det är samhället som skapar handikapp genom att inte anpassa sig 
till olika personers fysiska förutsättningar (t.ex. nedsatt syn). Även 
bilden som valts som illustration till avsnittet är bra. I avsnittet ges en 
syn på handikapp som ligger väl i linje med vad som sägs i läroplanen 
vad gäller att fostra eleverna till insikt om att ingen med problem eller 
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svårigheter får lämnas åt sitt öde, och om att alla människor har 
samma värde och rättigheter.394 

I ett annat utlåtande där det granskade läromedlet kritiserades för att inte 
uppfylla läroplanens mål var det främst tre områden som granskaren tog 
upp. Det var jämställdhetsfrågor, solidaritet mellan grupper (invandrar- och 
flyktingfrågor) och fostran till ansvarskännande. På samtliga dessa tre 
punkter framförde granskaren en del kritik. Vad gällde det andra området, 
solidaritet mellan grupper, påpekade granskaren att dessa frågor förvisso 
togs upp i läromedlet. Men genom att det gjordes sist i läroboken missade 
författarna ”en del av läroplanens intentioner” påpekade hon. Eftersom 
läroplanen betonade solidaritet borde dessa frågor, enligt granskaren, tas 
upp i samband med arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Det var på dessa 
områden, det vill säga när det gällde konkurrens om jobb och bostäder, som 
ungdomarnas solidaritet blev utmanad. Därför var det på dessa områden 
man borde påverka dem. I sin summering skrev granskaren:  

Framställningen som helhet strider inte mot de mål och riktlinjer som 
anges i läroplanen även om intentionerna i läroplanen vad gäller 
jämställdheten mellan könen och ökad solidaritet mellan grupper 
bättre skulle kunna synliggöras.395 

När det gällde läroplanens övergripande mål påpekade en granskare att det 
kan göras skillnad mellan att läromedlet ”ej skall strida mot de övergripande 
målen” och att läromedlet ska ”främja de övergripande målen”. Granskaren 
konstaterade, i ett utlåtande om fem häften som ingick i en läromedelsserie, 
att de granskade häftena tog upp flera frågor som berörde läroplanens 
övergripande mål: 

I det här läromedlet i samhällskunskap behandlas ett flertal frågor 
som har anknytning till de övergripande målen. Man kan peka på 
skolans utbildningsmål, på de demokratiska värderingarna som ligger 
till grund för opinionsbildningen i samhället, på principerna bakom 
det politiska livets organisation mm. Vidare kommer vissa delkrav i 

                                                 

394 Granskningsutlåtande (II), dnr 322/90, SIL 1987-1991, E1B 
395 Granskningsutlåtande (II), dnr 282/90-112, SIL 1987-1991, E1B 
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läroplanen in vad gäller vissa delar av läromedlet, t ex könsrolls-
problematiken både vad gäller utbildningshäftet och arbetsmarknads-
häftet, de internationella målsättningarna genomgående, samt SYO-
målsättningarna i spec utbildnings- och arbetsmarknadshäftena.396  

Vidare konstaterade granskaren att han inte tyckte att läromedlet stred mot 
de utpekade läroplansmålen, men att han var tveksam till om de gynnade 
målen. Granskaren beskrev tolkningsproblemet på följande sätt: 

Det är uppenbart svårt att avgöra hur man skall ställa sig till kravet 
om att läromedel ej skall strida mot de övergripande målen. Utvidgar 
man kravet så, att man kräver av läromedlen att de uttryckligen skall 
främja de övergripande målen (vilket egentligen vore naturligt) blir 
det en svår bedömningsfråga att avgöra när så är fallet, inom vilka 
moment man lättast förverkligar de olika övergripande målen  
o s v.397 

Granskaren landade i att det viktigaste var att läromedlet inte stred mot 
läroplanens övergripande mål, vilket han inte heller ansåg att de studerade 
häftena gjorde: 

Såvitt jag kunnat bedöma framställningarna i de fem häftena finns 
ingen anledning till fällande kritik p g a att läromedlen strider mot de 
övergripande målen. Däremot kan man ställa frågan huruvida 
läromedlen aktivt söker förverkliga dessa genomgående eller om det 
finns brister.398 

I denna bedömningskategori gällde kraven inte bara att läromedlet skulle 
uppfylla de övergripande målen i läroplanen utan även att läromedlets 
innehåll skulle motsvara det kursinnehåll som beskrevs i läroplanen. Det 
kunde rendera en kortare anmärkning från granskarens sida, om det var 
något av mindre dignitet som han tyckte sig sakna i läromedlet: 

                                                 

396 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ 74:2161, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:1 
397 Ibid. 
398 Ibid. 
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Kursplanen anger som särskilt moment ’i anslutning till svenska 
förhållanden drag ur andra länders samhällsförhållanden’. Detta 
tillgodoses punktvis genom inströdda informationer. Någon direkt 
bild av samhällsförhållanden i andra länder kan det ej anses ge.399 

I ett granskningsutlåtande om läroboken Datorn och människan tog 
granskaren fasta på det innehåll som samhällskunskapskursen skulle ha 
enligt läroplanen. Granskaren jämförde innehållet i läroboken med läro-
planens beskrivning av ämnets innehåll och fann att läroboken inte helt 
täckte något av de huvudmoment som beskrevs i läroplanen. Därmed 
uppfyllde inte heller läroboken det grundläggande kravet för att vara ett 
centralt läromedel, menade granskaren och detta var hans huvudkritik mot 
läromedlet.400 

Ett tillfälle när det var särskilt aktuellt att jämföra läromedlets innehåll 
med läroplanens beskrivning var när det hade gjorts ändringar i läroplanen. 
Följande citat är från ett utlåtande om ett läromedel som hade varit godkänt 
i tidigare upplaga, men sedan kommit i nytryck efter det att samhälls-
kunskapen precis blivit ett eget ämne och inte längre en del av historie-
ämnet. Denna förändring menade granskaren att författarna inte fullt ut 
hade tagit hänsyn till i sin omarbetning av läroboken. Granskaren skrev:  

I och med de nya kursplanerna göres boskillnad mellan historia och 
samhällskunskap. Det skall enligt anvisningarna innebära att det 
historiska stoff som presenteras i samhällskunskapen bör inskränkas 
till en översikt från den tidpunkt då nuvarande praxis skapats på olika 
områden. Någon markerad skillnad beträffande behandlingen av 
historiskt stoff föreligger inte mellan den nya och föregående upp-
lagan. I åtskilliga fall går den historiska skildringen otvivelaktigt utom 
ramen för vad som kan hänföras till den tidrymd då gällande praxis 
existerat.401 

                                                 

399 Granskningsutlåtande (1962-63:XII), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, EVI:22 
400 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 74:3475, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
401 Granskningsutlåtande (1962-63:XII), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, EVI:26 
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Under 1983 togs ett regeringsbeslut om att lägga till ett nytt huvudmoment i 
samhällskunskapskursen för gymnasieskolan: samhällsaspekter på dator-
användningen. En granskare kritiserade ett läromedel för att denna 
förändring inte hade uppmärksammats tillräckligt. Granskaren påpekade 
dock att detta var något som läromedlet delade med flera andra läromedel 
på marknaden. I sin sammanfattning skrev han: 

Det nya huvudmomentet ”Samhällsaspekter på datoranvändningen” 
har inte integrerats i framställningen på det sätt som SÖ:s 
kommentarer till ifrågavarande moment rekommenderar. Denna 
svaghet delar dock det aktuella läromedlet med övriga läromedel i 
samhällskunskap.402  

Följsamhetskategorins utgångspunkt var att läromedlen främst skulle upp-
fylla de krav som ställdes i läroplanens övergripande mål och i de mer 
specifika beskrivningarna av kursens innehåll.  

Därmed har den sista av de fyra bedömningskategorierna presenterats. 
Denna kategorisering har hjälpt oss att svara på vad det var som granskarna 
bedömde i sina utlåtanden. I nästa avsnitt presenteras en kvantitativ 
undersökning för att studera kategoriernas spridning i materialet.  

Bedömningskategorierna under olika tidsperioder 
I ovanstående avsnitt har de fyra bedömningskategorierna presenterats. Med 
hjälp av en kvantitativ analys kommer här bedömningskategoriernas 
spridning i materialet att studeras. Finns det tendenser i materialet? Har de 
fyra kategorierna varierat mellan olika tidpunkter? För att få svar på dessa 
frågor har först varje bedömningskategori sammanfattats i två till tre 
punkter. Dessa punkter visar vilka krav ett läromedel skulle uppfylla enligt 
respektive kategori, se Tabell 4.2 

 

                                                 

402 Granskningsutlåtande (I), dnr 220/84, SIL 1974-1987, E3D:3 
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Tabell 4.2 Fyra olika bedömningskategorier 

Bedömningskategori Krav på läromedlen 

Korrekthet - Sakuppgifterna måste vara korrekta.  

- Sakuppgifterna måste vara aktuella. 

- Sakuppgifterna måste täcka det väsentligaste inom det aktuella 
ämnesområdet. 

Balans - Det får inte finnas någon underliggande huvudtes. 

- Kontroversiella frågor får inte undvikas, utan olika ställningstaganden 
ska tas upp och balanseras mot varandra. 

- Det får inte finnas ensidiga värderingar, moraliserande eller 
känsloladdade uttalanden. 

Utformning - Läromedlet måste ha en pedagogisk uppläggning och form. 

- Läromedlet måste vara intresseväckande, engagerande och aktiverande. 

- Läromedlet måste vara anpassat till elevernas ålder, förkunskaper och 
erfarenheter. 

Följsamhet - Läromedlet måste följa de övergripande mål som formuleras i gällande 
läroplan. 

- Läromedlet måste täcka in de huvudmoment som enligt läroplanen ska 
ingå i kursen. 

 
Varje utlåtande har därefter analyserats och kodats utifrån de fyra 
kategorierna. Många av granskningsutlåtandena är inte så entydiga att det 
bara finns spår av en enda kategori i dem. Utlåtandena har här 
kategoriserats efter den kategori som, enligt min bedömning, dominerar i 
utlåtandet.  För att avgöra vilken kategori som dominerar i ett visst 
utlåtande har i första hand setts till vilken kategori som getts mest utrymme, 
det vill säga ett kvantitativt mått. Om det varit en jämn fördelning har nästa 
steg varit att se om det i dokumentet uttrycks att någon bedömningskategori 
varit av större vikt än övriga, det vill säga ett mer kvalitativt mått. Om det 
inte heller på detta sätt har gått att avgöra vilken kategori som dominerar i 
ett visst utlåtande, har utlåtandet klassats som icke kategoriseringsbart. 
Detta har skett i två fall. I ett tredje fall har ett granskningsutlåtande även 
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klassats som icke kategoriseringsbart på grund av att inga motiveringar 
uttrycks överhuvudtaget. Samtliga dessa tre fall är från perioden 1974-75.403 

Detta sätt att kategorisera och presentera endast den dominerande 
kategorin för varje utlåtande gör det möjligt att ge en översiktlig bild över 
hela materialet. Det ger dock med nödvändighet en något förenklad bild där 
vissa förhållanden blir osynliga. En kategori som inte dominerar något 
dokument kan vara helt frånvarande eller den kan nämnas ofta, men då helt 
kort.  

Som konstaterats i den inledande materialbeskrivningen fördelar sig inte 
utlåtandena jämt över de olika tidsperioderna. För att möjliggöra en 
jämförelse mellan perioderna har de faktiska talen omsatts till procentsiffror 
i den följande presentationen. Men man bör komma ihåg att det har varit 
flest utlåtanden från de två mittenperioderna, medan materialet är mindre 
från den första och de sista perioderna. För att få en exakt förteckning i 
faktiska tal över hur utlåtandena från respektive period har kategoriserats, se 
bilaga 3.  

Här ska en bedömningskategori i taget presenteras för att visa hur dess 
frekvens ser ut för de olika tidsperioderna, innan bilden läggs ihop för att se 
på samtliga kategorier tillsammans. Figur 4.1 visar den procentuella 
fördelningen för kategorin korrekthet för samtliga sex tidsperioder. 
Korrekthet var en vanligt förekommande kategori under alla sex 
undersökningsperioderna. I fyra av perioderna dominerade den cirka två 
tredjedelar av utlåtandena.  Dess andel var dock klart lägre under de två 
perioderna på 1970-talet. Då dominerade korrekthet i ungefär en tredjedel 
av utlåtandena. 

                                                 

403 Granskningsutlåtanden (I) dnr 74:2161, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F1:1 
granskningsutlåtanden (II) dnr 74:3159, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F1:2 
granskningsutlåtanden (III) dnr 75:1404, Skolöverstyrelsen, Läromedelsnämnden, F1:4 
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Figur 4.1 Korrekthet 
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För kategorin balans ser det annorlunda ut. Där fanns endast få exempel 
från de tre första perioderna. I perioden 1974-75 dominerade dock balans i 
nästan hälften av alla utlåtanden. Redan i nästföljande period hade dess 
andel gått ner klart, även om den fortfarande motsvarade drygt en fjärdedel. 
I den sista perioden var denna kategori helt borta. Den procentuella 
fördelningen för kategorin balans visas i Figur 4.2. 
Figur 4.2 Balans 
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När det gäller kategorin utformning hade den en större andel av utlåtandena 
under de tre första perioderna än under de tre senare. Den klart största 
andelen hade denna kategori i perioden 1973-74, då den dominerade i strax 
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under hälften av utlåtandena. Under de tre sista perioderna dominerade den 

endast i en liten andel, eller var helt frånvarande. Den procentuella 

fördelningen för denna kategori visas i Figur 4.3. 

Figur 4.3 Utformning 
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Den fjärde och sista kategorin, följsamhet, hade inte någon stor andel av 

utlåtandena under någon av de sex undersökningsperioderna. Den hade 

dock relativt större andel, cirka en femtedel i perioderna 1973-74 samt 1990-

91. Den procentuella fördelningen för denna kategori visas i Figur 4.4. 

Figur 4.4 Följsamhet 
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Av de olika diagrammen ovan framgår att de olika kategorierna finns 
representerade i materialet i olika omfattning och att samtliga kategorier 
varierade över tid, i större eller mindre grad. För att tydligare se och kunna 
jämföra förändringar mellan de olika kategorierna över tid kan resultatet av 
den kvantitativa undersökningen sammanställas i Figur 4.5. 
Figur 4.5 Korrekthet, balans, utformning och följsamhet 
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 Under de två tidigaste perioderna, 1948-50 och 1962-63 var korrekthet den 
klart mest förekommande kategorin. Även utformning förekom under dessa 
perioder, medan balans och följsamhet endast var enstaka fall eller inte 
förekom alls.  

Under de två perioderna från 1970-talet hade korrekthet klart minskat 
från tidigare cirka två tredjedelar till nu cirka en tredjedel av utlåtandena. 
Det var således fortfarande en vanlig kategori, men inte den mest vanliga.  
Denna kategori låg stabilt på samma nivå under båda dessa perioder. Två 
andra kategorier som drastiskt bytte plats under dessa två perioder var 
utformning och balans. 1973-74 var utformning den vanligaste kategorin, men 
1974-75 förekom den endast i en liten andel. För balans var utvecklingen 
den motsatta. Den förekom i enstaka fall 1973-74 och var sedan den 
vanligast förekommande 1974-75. Kategorin följsamhet hade relativt stor 
andel under perioden 1973-74, med cirka en femtedel av utlåtandena, men 
under nästa period hade dess andel gått tillbaka igen. Där förekom den 
endast i enstaka utlåtanden. 
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Under de två sista perioderna, från 1980- och 1990-tal, återkom 
korrekthet som den klart vanligaste kategorin. Återigen dominerade den i ca 
2/3 av utlåtandena. Balans avtog och i sista perioden hade den försvunnit 
helt. Utformning fanns i dessa två perioder antingen inte representerad alls 
eller i enstaka fall. Följsamhet ökade återigen något i den sista perioden och 
dominerade då i cirka en femtedel av utlåtandena. 

Förändringar i genomförandet på fältet 
Huvudfrågan som ska besvaras i detta kapitel är hur Läroboks-
/Läromedelsnämndens granskare konkretiserade sitt granskningsuppdrag. I 
kapitlet har redogjorts för fyra olika analytiska bedömningskategorier: 
korrekthet, balans, utformning och följsamhet. Här har visats att dessa kategorier 
varierade i omfattning mellan de olika undersökningsperioderna. Hur kan de 
förändringar som beskrivits ovan förstås? Ett sätt att få dem i ett samman-
hang är att sätta dem i relation till de instruktioner som granskarna fick. Ett 
annat sätt är att se närmare på aktörernas betydelse. Här kommer båda 
dessa angreppssätt att prövas och först tittar vi på instruktionernas 
betydelse. 

Instruktionernas betydelse 
I det föregående kapitlet beskrevs hur innehållet i gransknings-
instruktionerna varierade. Finns det någon koppling mellan förändringarna i 
utlåtandena och förändringarna i granskningsinstruktionerna? Med andra 
ord, när det gäller organisationsstyrningen, ledde en förändrad riktlinje-
skrivning till ett ändrat genomförande på fältet? 

Instruktionerna från Läroboksnämnden lade samtliga, med undantag för 
1951 års instruktion, stor tonvikt på följsamhet till läroplan och 
styrdokument. Utöver det betonades även att det var viktigt att granska 
läroböckernas uppläggning och språk. Detta var instruktioner som låg väl i 
linje med bedömningskategorierna följsamhet respektive utformning. Utformning 
förekom bland utlåtandena under alla de tre undersökta perioderna från 
Läroboksnämndens tid, men det var först i den sista av dessa perioder som 
den var den vanligaste kategorin. Följsamhet förekom i två av perioderna, 
men dominerade aldrig mer än en femtedel av utlåtandena.  
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Vanligast bland utlåtandena under Läroboksnämndens tid var istället 
korrekthet. Denna kategori kunde man hitta visst stöd för i instruktionerna 
där det påpekades att om det var många sakfel skulle granskaren påtala 
detta. Men samtidigt sades också att det inte var av intresse att granskaren 
redovisade alla felaktigheter.  För den här tidsperioden framgår således att 
det inte fanns någon direkt koppling mellan utformningen av riktlinje-
skrivningen och genomförandet på fältet. 

När det gäller Läromedelsnämndens verksamhet, sammanfaller 
lagändringen och ändringen av instruktionerna 1974-75 med två stora 
förändringar vad gäller utlåtandena. Balans ökade direkt från att ha varit 
dominerande endast i enstaka fall till att bli den största kategorin. Korrekthet 
gjorde ungefär motsvarande nedgång. De instruktioner som arbetades fram 
av Läromedelsnämndens arbetsgrupp och som officiellt gällde från som-
maren 1975 hade ett innehåll som låg mycket nära balanskategorin. Här 
ledde således en förändring av lagtexten till förändringar av såväl riktlinje-
skrivningen som av genomförandet på fältet. Både förvaltningsstyrning och 
organisationsstyrning gav således resultat.  

I de tidiga utkasten till instruktioner och i de PM som officiellt antogs 
av Läromedelsnämnden fanns skrivningar om att läromedlen skulle vara i 
enlighet med läroplanen. För kategorin följsamhet framgår dock inte någon 
ökning. Tvärtom minskade denna kategori 1974-75 jämfört med närmast 
föregående period. Korrekthet fortsatte att ligga högt. Detta trots att denna 
kategori inte uppmuntrades i vare sig lagtext eller instruktioner.  

Vad gäller balans fanns således en stark samvariation mellan utlåtanden 
och instruktion. Men någon samvariation fanns inte för kategorierna 
följsamhet och korrekthet.  

Av de två senare undersökningsperioderna från Läromedelsnämndens 
tid framgår att uppgången för balans inte höll i sig, trots att denna kategori 
fortsatte att betonas lika starkt i instruktionerna. Denna kategori minskade 
och försvann slutligen helt från utlåtandena. Läroplanens betydelse betona-
des mer i den version av instruktionerna som gällde från 1988 och framåt. 
Här kan även ses att följsamhet ökade något i den sista undersöknings-
perioden.  

Kategorin utformning, som uppmuntrades i Läroboksnämndens instruk-
tioner, men inte alls i Läromedelsnämndens instruktioner, låg också på en 
lägre nivå under Läromedelsnämndens än under Läroboksnämndens tid. 
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Sammantaget finns således exempel där förändrade instruktioner 
sammanföll med förändringar i de konkreta utlåtandena, men också tydliga 
exempel där förändrade instruktioner inte gav genomslag i utlåtandena och 
även förändringar bland utlåtandena som inte kan förklaras med ändringar 
på instruktionsnivån. Det är tydligt att Läroboks-/Läromedelsnämndens 
styrningsutformning inte alltid gav resultat i ändrad styrningsreaktion. 

Det fanns således inte någon enkel och tydlig koppling mellan å ena 
sidan de instruktioner som granskarna fick och å andra sidan vad granskarna 
skrev om i sina utlåtanden. Detta resultat kan jämföras med de två tidigare 
svenska studier som gjorts vad gäller granskarnas utlåtanden. I sin avhand-
ling om objektivitet och u-landsbild i svenska SO-läroböcker för högstadiet 
studerade Torvald Olsson, som en mindre delundersökning, de utlåtanden 
som skrevs av Läromedelsnämndens granskare om de läroböcker som 
ingick i Olssons studie. De utlåtanden som Olsson studerade var från 
Läromedelsnämndens verksamhet 1974-1983. Olsson menade att han fann 
att granskarna i de allra flesta fall följde de instruktioner som fanns i 
promemorian.404 Hans undersökning överlappar i tid med den av mina 
undersökningsperioder där instruktioner och utlåtanden sammanföll mest. 
Det vill säga perioden 1974-75 då balans dominerade i såväl instruktioner 
som många utlåtanden. Resultaten från min studie pekar således på att 
Olssons resultat kan ha varit tidstypiska och att det kan ha sett annorlunda 
ut om han hade utökat sin tidsperiod. 

Ett, i jämförelse med Olsson, i det närmaste motsatt resultat beskriver 
Janne Holmén i sin avhandling. Holmén har studerat läroböcker i 
samhällskunskap, historia och geografi för mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet. För varje ämne och skolform har han valt ut två läroböcker från 
varje årtionde från 1930-tal till 2004. Där statlig granskning har förkommit 
har han studerat utlåtandena om läroböckerna. Holméns slutsats om den 
statliga granskningens inverkan på läroböckerna i Sverige, Norge och 
Finland sammanfattar han på följande sätt: ”Granskningen var godtycklig, 
och resultatet var starkt beroende av de personliga åsikterna hos den som 

                                                 

404 Olsson, Folkökning, fattigdom, religion: objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985 med 
särskild inriktning på Indien- och u-landsbilden  s 317-318.  
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råkat få till uppdrag att granska läroboken.”405 Holméns undersökning av 
granskningsutlåtanden om läroböckerna fokuserade på hur granskarna 
kommenterade läroböckernas skildring av Sovjetunionen och USA, vilket 
kan ha påverkat resultatet. De resultat som presenterats i detta kapitel tyder 
på att Holméns uttalande inte kan täcka in den svenska granskningen i sin 
helhet. Resultatet av föreliggande studie lägger sig närmast någonstans 
mittemellan Olsson och Holmén då denna studie visar på såväl följsamhet 
som avvikelse från styrningen genom granskningsinstruktioner. 

Ett resultat i linje med Holméns framhålls i den amerikanska studie som 
genomförts av Roger Farr et al. Där framhålls att de som granskar 
läroböckerna sällan använder sig av de formulär med kriterier som är tänkta 
att de ska utgå ifrån.406 

Ett exempel på att granskarna avvek från instruktionerna i föreliggande 
studie gäller kategorin korrekthet. Korrekthet var den klart vanligaste 
kategorin under fyra av de sex undersökta perioderna, trots att det inte var 
denna kategori som uppmuntrades i instruktionerna. Bjarne Bjørndal 
genomförde 1982 en studie av norska granskningsutlåtanden om läro-
böcker. De ämnen han undersökte var norska, naturkunskap, matematik, 
och SO-ämnen. Bjørndal konstaterade att trots att granskningen skulle, 
enligt instruktionerna, avse såväl pedagogiska aspekter som ämnesinnehåll, 
var det nästan bara ämnesinnehåll som togs upp. Utlåtandena hade ofta 
fokus på att korrigera felaktiga sakuppgifter i läroböckerna.407 Bjørndals 
resultat och resultatet av föreliggande studie pekar på att det kan finnas en 
tendens att granskningen går i riktningen mot att granska sakfel i 
läroböckerna oavsett hur instruktionerna till granskarna utformas. 

Aktörernas betydelse  
Det fanns således inte någon enkel och rak koppling mellan riktlinje-
skrivningen och genomförandet. Detta tyder på att det fanns ett frirum för 
                                                 

405 Holmén, Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under kalla kriget s 332. 
406 Farr et al., “The Evaluation and Selection of Basal Readers,” s 271. 
407 Bjørndal, Et studium i laerebøkenes didaktikk  s 143-146.  
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granskarna att agera inom och att många av granskarna nyttjade detta 
frirum.  

I kapitlets inledning gavs en beskrivning över granskarna. Det var 38 
olika granskare som hade skrivit de utlåtanden som studerats här. Av dessa 
granskare hade hälften (19 stycken) skrivit endast ett utlåtande. Den andra 
hälften hade skrivit mellan två och 24 utlåtanden vardera. Bland de 19 som 
hade mer än ett utlåtande var fyra granskare konsekventa på så sätt att alla 
deras utlåtanden dominerades av en och samma kategori. Dessa fyra 
granskare hade skrivit två eller tre utlåtanden var. Övriga femton granskare 
hade utlåtanden som dominerades av olika kategorier. Bland de 24 
utlåtanden som hade skrivits av en och samme granskare dominerades 
nästan hälften (elva stycken) av korrekthet, men där fanns även utlåtanden 
som dominerades av samtliga tre övriga kategorier. 

När det gäller hur de olika granskarnas utlåtanden domineras av olika 
kategorier går det inte att finna mönster efter kön, utbildning eller 
yrkestillhörighet. Det går således inte att hitta något enkelt mönster över hur 
aktörerna nyttjade sitt frirum. Vi ska istället titta på två enskilda exempel. 

En aktör som nyttjade frirummet på ett alldeles speciellt sätt var Jörgen 
Westerståhl, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet. Han var 
aktiv granskare i tre av de undersökta perioderna: 1973-74, 1974-75 och 
1983-84. Under dessa tre perioder skrev han sammanlagt sex utlåtanden.  

Som visats i föregående kapitel hade Westerståhl anlitats som 
objektivitetsexpert av den utredning som föreslog en förändrad inriktning 
av granskningen med fokus på objektivitet. Westerståhl hade även deltagit i 
den arbetsgrupp som på Läromedelsnämndens uppdrag skrev nämndens 
promemoria med instruktioner till granskarna. Westerståhl var således inte 
bara en aktör när det gällde genomförandet utan också när det gällde 
riktlinjeskrivningen och även aktiv på den politiska nivån på formulerings-
arenan. Aktören Westerståhl var i sig således ett tydligt exempel på att det 
inte låter sig göras med en enkel uppdelning mellan beslutande politiker och 
verkställande tjänstemän. 

Westerståhl utnyttjade sitt frirum som granskningsaktör genom att han 
bland annat stod för några av de enstaka utlåtanden som dominerades av 
balanskategorin redan före 1974 års lagändring. Detta vid en tidpunkt då 
denna typ av bedömning inte hade uttalat stöd i granskningsinstruktionerna. 
Westerståhl gjorde dock ingen hemlighet av att han avvek från de givna 
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instruktionerna. Han inledde ett av sina granskningsutlåtanden på följande 
sätt: 

Enligt nämndens beslut den 29/4 1971 har ett särskilt 
granskningsformulär för böcker i samhällskunskap tillställts 
ämnessakkunniga för att prövas vid granskningen av läroböcker. Jag 
har förståelse för denna strävan att systematisera gransknings-
verksamheten, men jag vill samtidigt meddela nämnden att jag inte 
finner formuläret användbart för den typ av granskning som för mig 
framstått såsom huvuduppgift. Jag är alltså inte redo att tillämpa 
granskningsformuläret men däremot givetvis beredd att omedelbart 
avsäga mig granskningsuppdraget.408 

Westerståhl visade här tydligt att hans utlåtande inte följde de angivna 
instruktionerna och att han istället hade gjort en granskning utifrån hur han 
uppfattade sitt uppdrag. Läroboksnämnden ansåg inte detta vara någon 
anledning till att säga upp honom från hans granskningsuppdrag. Tvärtom 
godkändes inte denna lärobok förrän förlaget hade vidtagit ändringar för att 
åtgärda det som Westerståhl hade kritiserat.409 

Westerståhl stod inte ensam för balanskategorin och det stora 
genomslaget som balanskategorin fick i utlåtandena under perioden på 
1974-75 kan inte enbart förklaras utifrån aktören Westerståhl. Men han var 
en av de få som tillämpade balanskategorin innan lagen och instruktionerna 
ändrades. Han tog aktiv del i bakgrundsarbetet till lagändringen och i 
uttolkningen av lagen efter att den trätt i kraft. Han var vidare aktiv 
granskare under de två perioder där balanskategorin hade sin största 
representation och hans utlåtanden bidrog till att balanskategorin fick en 
stor andel under dessa perioder. I sista perioden, 1990-91, när balans-
kategorin var helt borta var Westerståhl inte längre aktiv som granskare. 
Westerståhl var definitivt en aktör som bidrog till att balans kom att 
dominera på olika nivåer i styrningskedjan, såväl i lag och instruktioner som 
i utlåtanden.  

                                                 

408 Granskningsutlåtande (1973-74:VI), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:101 
(understrykning i originalet) 
409 Bilaga till förlagsansökan, Dnr 2815, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:101 
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Exemplet Westerståhl visar att det fanns en möjlighet för granskarna att 
skriva utlåtanden som avvek från de givna instruktionerna. Att denna 
möjlighet inte var obegränsad framgår dock av ett annat exempel från 
perioden 1974-75. I ett utlåtande dominerat av kategorin korrekthet 
argumenterade granskaren och adjunkten Staffan Hagström för att 
Läromedelsnämnden skulle underkänna åtta av de tolv häften som 
Hagström hade granskat. Nämnden godkände sex av dessa åtta häften. I de 
två fall där nämndens underkännande sammanföll med Hagströms 
rekommendation hänvisades i protokollet enbart till en annan granskares 
utlåtande. I en intern promemoria som nämndens sekreterare skrivit 
påpekades även i det ena fallet uttryckligen att avslaget inte baserades på 
Hagströms synpunkter.410 Hagström var inte en frekvent anlitad granskare. I 
materialet till den här studien förekommer endast ett annat utlåtande skrivet 
av honom. 

Det fanns således ett frirum för granskarna att verka inom, men det var 
inte obegränsat. Ovanstående exempel pekar också på att frirummet kan ha 
varierat beroende på vem granskaren var. Westerståhl var professor medan 
Hagström var adjunkt. Vidare var Westerståhl en offentligt känd person, 
vilket inte Hagström var. 

Den kvantitativa undersökningen visade på förändringar bland 
granskningsutlåtandena över tid. För att försöka förstå dessa förändringar 
har de här satts i relation till de instruktioner för arbetet som granskarna 
fick. Det har framgått exempel på förändringar som samvarierade mellan 
instruktioner och utlåtanden, men även tydliga exempel på förändringar 
bland utlåtandena som inte kan kopplas till instruktionsnivån. 
Avslutningsvis har de enskilda aktörernas frirum i granskningssituationen 
påtalats och exemplifierats. I nästa kapitel kommer genomförandet av 
granskningen att studeras närmare genom en fallstudie av ett ärende från 
det politiskt polariserade 1970-talet. 

                                                 

410 Granskningsutlåtande (VI), Dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2,  Läromedelsnämndens protokoll 1975-03-06 (bilagan), Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, A1:1,  Promemoria, 1975-02-12, dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, F1:2 
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KAPITEL 5 

Kampen om Moment Samhällskunskap 

Som framgått av tidigare kapitel var 1970-talet en särpräglad tid för den 
svenska statliga läromedelsgranskningen. Det var en tid med en 
inrikespolitisk stark polarisering mellan höger och vänster. Vänster-
vridningen i media debatterades och objektivitet sågs som något mätbart. I 
detta politiska klimat beslutade riksdagen att SO-ämnenas centrala 
läromedel skulle granskas med avseende på objektivitet. Ett av de berörda 
ämnena var samhällskunskap: ett ämne som har ett politiskt innehåll och 
som är känsligt för politiska opinioner.  För att närmare kunna visa hur 
uppdraget att granska samhällskunskapsläromedel tolkades i ett sådant 
politiskt klimat presenteras i detta sista empiriska kapitel en fallstudie av ett 
speciellt granskningsärende. 

Av samtliga ärenden från 1970-talet, som ingår i denna studie, är det ett 
ärende som avviker starkt från de övriga. Det är förlaget Studentlitteraturs 
ansökan om den nya läromedelsserien Moment Samhällskunskap. Serien 
bestod av ett antal häften som var och ett skulle motsvara ett moment i 
kursplanen för samhällskunskap. Detta ärende avviker från övriga ärenden 
bland annat på grund av att det var ovanligt långdraget. Den första ansökan 
från förlaget kom in till Läroboksnämnden på vintern 1974 och ärendet var 
helt avslutat först 1978. Till viss del berodde den långa handläggningstiden 
på att förlagets ansökan kom i skarven mellan Läroboks- och Läromedels-
nämnden. Den främsta anledningen till att ärendet blev långdraget var dock 
att flera häften underkändes vid granskningen. Det var det enda ärendet 
som ingår i denna studie där Läromedelsnämnden klart underkände ett 
läromedel. Det var även första gången som den nybildade Läromedels-
nämnden överhuvudtaget tog beslut om ett underkännande.411 Efter 
                                                 

411 I en sammanställning i SOU 1980:15 presenteras statistik över antalet underkända 
komponenter för hela Läromedelsnämndens verksamhet åren 1974-1979. Under det första 
verksamhetsåret året 1974-75 underkändes endast de sex komponenter som ingick i Moment 
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underkännandet valde förlaget att omarbeta de häften som inte hade blivit 
godkända. Det ger ännu ett unikt inslag i detta ärende i och med att det 
finns två upplagor av dessa häften: Den första upplagan som inte var 
godkänd för användning som centralt läromedel och den andra upplagan 
som var godkänd. 

I behandlingen av ärendet Moment Samhällskunskap var det tre olika 
grupper av aktörer som var aktiva: Läroboks-/Läromedelsnämnden, 
granskarna och förlaget Studentlitteraturs representanter. Förlaget är en 
aktör som inte tagits upp i tidigare delstudier. I denna delstudie blir förlaget 
synligt som en part som berördes av styrningen och Läroboks-
/Läromedelsnämndens beslutsfattande. Som part i målet framförde 
förlagets representanter synpunkter på hur Läromedelsnämnden och dess 
granskare tolkade och genomförde granskningsuppdraget. Mellan dessa tre 
aktörer växte det fram en tydlig maktkamp vad gällde innehållet i läromedlet 
Moment Samhällskunskap. 

Av ovanstående framgår att detta ärende inte är utvalt till en fallstudie 
för att det skulle vara representativt. Tvärtom är det valt på grund av sin 
särpräglade karaktär. Genom att studera ett särpräglat fall vill jag visa på 
gränser och problem i läromedelsgranskningen. I detta ärende kan makt-
kampen om läromedlets innehåll bli synlig. Här kan gränsen för vad som var 
möjligt respektive inte möjligt att skriva i ett svenskt samhällskunskaps-
läromedel under 1970-talet studeras. Vidare kan vi studera hur problem 
hanterades när Läromedelsnämndens uppdrag att godkänna eller inte 
godkänna, ställdes på sin spets. 

I detta kapitel är det genomförandet på fältet av ett konkret fall som ska 
studeras. De frågor som ska behandlas är: Hur kunde kampen om innehållet 

                                                                                                                        

Samhällskunskap. Under det andra verksamhetsåret 1975-76 underkänns totalt 14 
komponenter. Totalt till och med året 1978-79 underkändes 43 komponenter. (SOU 
1980:15, s 37) Observera dock att i dessa siffror syns inte de fall där ett förlag drog tillbaka 
sin ansökan när de insåg att ett läromedel inte skulle godkännas, eller fall där ärendet 
bordlades i väntan på att läromedelsförlaget skulle göra förändringar. Detta kan dock 
jämföras med Brandenbergs uppgifter om att 95% av ärendena i Bayern underkänns vid 
första ansökan. Se Brandenberg, Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von 
Schulbüchern: mit einer Fallstudie zum bayrischen Zulassungsverfahren  s 89. 
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i ett konkret samhällskunskapsläromedel se ut i det politiska klimatet under 
1970-talet? Var gick gränsen för vad som fick skrivas respektive inte skrivas 
i ett svenskt samhällskunskapsläromedel under 1970-talet? 

Materialet som har analyserats för att kunna besvara dessa frågor är till 
största del från Läroboksnämndens respektive Läromedelsnämndens efter-
lämnade arkiv. Dessa finns deponerade på Riksarkivet. Här finns de 
utlåtanden som granskarna skrev om Moment Samhällskunskap. Från själva 
Läroboks-/Läromedelsnämnden finns främst sammanträdesprotokollen, 
inklusive bilagor, men även interna föredragningspromemorior samt 
korrespondens med förlaget. När det gäller förlagets respons på gransk-
ningen har det studerats genom de brev med synpunkter som förlaget 
skickade in till Läroboks-/Läromedelsnämnden. Det material som inte är 
arkivmaterial är själva läromedlet Moment Samhällskunskap häfte 14, där såväl 
den första som den andra upplagan har studerats. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av ärendet Moment Samhällskunskap. 
Därefter följer en närmare studie av granskningen av ett av häftena: 
nummer 14 Internationell Politik. Granskarnas utlåtanden, förlagets försvar 
och Läroboks-/Läromedelsnämndens beslutsfattande studeras. Slutligen 
görs även en jämförande läromedelsanalys av de två olika upplagorna av 
häfte 14: den godkända respektive den icke godkända upplagan. 

Granskningen av Moment Samhällskunskap 

1974 Läroboksnämndens granskning av första upplagan 
I februari 1974 skickade Studentlitteratur in en ansökan om att få fem 
häften i den nya läromedelsserien Moment Samhällskunskap granskade och 
godkända för användning i samhällskunskap för gymnasieskolan. Totalt 
skulle serien komma att inkludera 21 häften, skrev förlaget. Utöver de 
inskickade fem häftena beräknades ytterligare 13 häften vara klara i juni 
1974 och resterande tre i september samma år. De fem häften som 
skickades in för granskning var: häfte nummer ett om utbildning, nummer 
nio om opinionsbildning, nummer 14 om internationell politik, nummer 17 
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om Latinamerika och nummer 18 om Mellanöstern.412 Läroboksnämnden 
överlämnade samtliga fem häften till en granskare. Redan innan granskaren 
hade inkommit med sitt utlåtande hade dock Läroboksnämnden tagit upp 
ärendet till en principdiskussion. Det som då diskuterades inom nämnden 
var huruvida nämnden kunde godkänna några delar av en serie, där 
merparten av delarna inte skulle hinna granskas. Läroboksnämnden skulle 
upphöra vid halvårsskiftet 1974 och därmed skulle flertalet av häftena falla 
under den blivande Läromedelsnämndens granskning. Läroboksnämnden 
tog dock inget beslut i frågan vid detta sammanträde utan beslöt om 
bordläggning i väntan på granskarens utlåtande.413 

När granskarens utlåtande kom några dagar senare menade granskaren 
att häftena kunde godkännas, under förutsättning att förlaget kunde lova att 
läroplanens samtliga delmoment skulle täckas upp i läromedelsserien.414 
Granskarens rekommendation visas i Tabell 5.1. Förlaget skickade då, till 
Läroboksnämnden, en informationsbroschyr om Moment-serien där även 
de kommande delarna presenterades.415 Läroboksnämnden valde dock att 
vid nästa sammanträde inte godkänna häftena med motiveringen att de inte 
kunde anta bara några delar ur en serie som de aldrig skulle få granska i sin 
helhet.416 

 
Tabell 5.1 Läroboksnämndens granskning av första upplagan 1974 

Granskare Granskade nr Tillstyrkte nr Avstyrkte nr 

Bengt Malmberg 1, 9, 14, 17, 18 samtliga  

                                                 

412 Brev, inklusive bilagor, från Studentlitteratur till Läroboksnämnden, 1974-02-27, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, FII:111 
413 Läroboksnämndens protokoll, 1974-03-14, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, A:35 
414 Granskningsutlåtande (1973-74:XV), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:111 
415 Brev, inklusive bilaga, från Studentlitteratur till Läroboksnämnden, 1974-03-19, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, FII:111 
416 Läroboksnämndens protokoll, 1974-04-05, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, A:35 
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1974-1975 Läromedelsnämndens granskning av första upplagan 
I augusti 1974 lämnade Studentlitteratur in en ansökan till den nyinrättade 
Läromedelsnämnden om att få 21 häften i serien Moment Samhällskunskap 
godkända som centrala läromedel i samhällskunskap på gymnasienivå. De 
häften som inkluderades i denna ansökan tog bland annat upp ekonomi, 
internationell politik, nationell politik och förvaltning, några olika samhälls-
frågor samt olika regionala länderöversikter. Ansökan behandlades under 
hösten 1974. Häftena delades upp på fyra olika granskare som granskade två 
till sju häften vardera. En av granskarna var densamme som hade granskat 
fem häften tidigare samma år åt Läroboksnämnden. I denna gransknings-
omgång rekommenderade granskarna avslag för två häften: nummer 14 om 
internationell politik och nummer 21 om bostadsfrågan.417 

Förlaget fick yttra sig över granskningsutlåtandena. De drog tillbaka 
ansökan för häfte 21, för att kunna göra omarbetningar. Förlaget försvarade 
dock häfte 14. Läromedelsnämnden bordlade efter denna granskning 
ärendet och önskade ytterligare granskning av häftena. I den andra 
granskningsomgången återstod således 20 häften och två nya granskare 
utsågs. I denna andra omgång rekommenderade de nya granskarna avslag 
för tio häften och ”en översyn” av ytterligare ett häfte. (Att begära en 
översyn var inte ett vedertaget begrepp, och det är oklart vad granskaren 
avsåg med detta.)418 Granskningsutlåtandena i Läromedelsnämndens 
granskning av första upplagan sammanfattas i Tabell 5.2. 

 

                                                 

417 Läromedelsnämndens protokoll 1974-11-07, 1975-02-06, 1975-03-06 med tillhörande 
handlingar, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, A1:1, F1:1-2 
418 Läromedelsnämndens protokoll 1975-03-06 med tillhörande handlingar 
Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, A1:1, F1:2 



Kapitel 5 

186 

Tabell 5.2 Läromedelsnämndens granskning av första upplagan 1974-75 

Granskare Granskade nr Tillstyrkte nr Avstyrkte nr 

Olle Anderberg 1-2, 15-18 samtliga  

Bengt Malmberg 3-8, 19 samtliga  

Jörgen Westerståhl 9-14 9-13 14 

Pär-Erik Back 20-21 20 21 

Staffan Hagström 1-2, 9-18 15-18 1-2, 9-14 

Olof Hultén 3-8, 19-20 3,8, 19-20 4-5, 7 
översyn av häfte 6 

 
Studentlitteratur fick möjlighet att bemöta även dessa granskningsutlåtanden 
och försvarade då samtliga häften. I mars 1975 beslutade Läromedels-
nämnden att godkänna 14 av häftena och att inte godkänna de övriga sex. 
De häften som inte godkändes var de som tog upp arbetsmarknaden (häfte 
2), samhällsekonomi (häfte 4-7) och internationell politik (häfte 14).419 
Läromedelsnämndens beslut visas i Tabell 5.3. 

 
Tabell 5.3 Läromedelsnämndens beslut om första upplagan 1975 

 Godkände nr Godkände inte nr 

Läromedelsnämndens 
beslut, mars 1975 1,3, 8-13, 15-20 2, 4-7, 14 

 
Förlaget var missnöjt med hanteringen av ärendet. I ett brev till 
Läromedelsnämnden begärde förlaget preciseringar från nämnden angående 
skälen till att inte godkänna häfte nr 2. Ett brev med ytterligare preciseringar 
skickades några månader senare från nämnden till förlaget.420  
                                                 

419 Läromedelsnämndens protokoll 1975-03-06 med tillhörande handlingar 
Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, A1:1, F1:2 
420 Föredragnings-PM till sammanträde 1975-08-07 och brev till Studentlitteratur  
1975-08-14, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, F1:4 
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Förlaget anmälde ärendet till justitieombudsmannen, JO. Anmälan 
gällde dels ett par generella frågor kring Läromedelsnämndens hanterings-
ordning, dels ett par punkter i det specifika ärendet. Studentlitteratur 
menade att de inte hade fått full information om motiveringarna bakom 
nämndens beslut och de hävdade också att hanteringen av ärendet tagit 
omotiverat lång tid. Läromedelsnämnden fick ge sin version till JO och 
bestred då förlagets kritik på samtliga punkter. JO beslutade att inte rikta 
någon formell kritik mot nämnden vare sig för dess generella hanterings-
ordning eller för handläggningen av det specifika fallet. Däremot menade 
JO att en del ändå kunde förbättras inom Läromedelsnämnden. Det faktum 
att förlaget inte hade meddelats hur nämnden såg på de inlämnade 
granskningsutlåtandena, hade tvingat förlaget att ”argumentera i viss mån i 
blindo”, ansåg JO. Denna handläggningsordning kunde förbättras, menade 
JO.421 

1975-1978 Läromedelsnämndens granskning av andra upplagan 
Förlaget inkom under 1976 och 1977 med ansökningar för den andra 
omarbetade upplagan av de sex häften som inte hade godkänts tidigare. 
Ansökningarna kom efterhand som de olika häftena var färdigomarbetade.  
Dessa nya häften granskades av en, två eller tre granskare. I vissa fall var det 
samma granskare som hade deltagit i granskningen av den första upplagan. 
Alla granskare utom en rekommenderade nu godkännande av de 
omarbetade häftena. Det var häfte 14 som en av de två granskarna 
avstyrkte. Granskningsutlåtandena sändes vidare till förlaget som fick 
möjlighet att bemöta synpunkterna. Förlaget försvarade det häfte som en av 
granskarna ville underkänna.422 Granskarutlåtanden när det gäller gransk-
ningen av andra upplagan sammanfattas i Tabell 5.4. 

 

                                                 

421 Justitieombudsmannens beslut 1975-11-13, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:5 (citat s 24) 
422 Läromedelsnämndens protokoll 1976-03-04, 1976-05-06, 1977-05-12, 1978-02-09 med 
tillhörande handlingar Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, A1:1, F1:6, 7, 14, 19 
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Tabell 5.4 Läromedelsnämndens granskning av andra upplagan 1976-1977 

Granskare Granskade nr Tillstyrkte nr Avstyrkte nr 

Inga-Britt Lagerlöf nr 2 2  

Margareta Medri nr 2  (inkom aldrig med utlåtande) 

Lennart Brock nr 4-7 nr 4-7  

Bengt Malmberg nr 4-7 nr 4-7  

Olof Hultén nr 4-7 nr 4-7  

Jörgen Westerståhl nr 14 nr 14  

Olle Anderberg nr 14  nr 14 

Nils Elvander nr 21 nr 21  

 
Samtliga häften i denna andra reviderade upplaga godkändes av 
Läromedelsnämnden. Det sista beslutet i ärendet togs av Läromedels-
nämnden i februari 1978, då den andra upplagan av häfte nr 21 godkändes. 
Det dröjde följaktligen fyra år från det att Studentlitteratur lämnade in sin 
första ansökan till Läroboksnämnden om Moment Samhällskunskap tills 
samtliga 21 häften hade blivit godkända.423 

Studentlitteraturs ansökan om Moment Samhällskunskap är ett ärende som har 
flera speciella drag. Det var ett av de sista ärendena som Läroboksnämnden 
behandlade och ett av de första för Läromedelsnämnden. Det granskades 
under två olika lagstiftningar, på uppdrag av två olika nämnder och nio olika 
granskare deltog i processen. De olika aktörerna var på olika sätt aktiva i en 
fyra år lång kamp om innehållet i denna läromedelsserie. I kraft av sin 
myndighetsutövning hade Läromedelsnämnden sista ordet. Förlaget 
försökte dock bemöta det med en anmälan till justitieombudsmannen, 
vilken inte ledde till någon formell kritik av Läromedelsnämnden. 

När Studentlitteratur kom in med sin ansökan var Läromedelsnämnden 
helt nybildad och de nya instruktionerna till granskarna var ännu inte klara. 

                                                 

423 Läromedelsnämndens protokoll 1976-03-04, 1976-05-06, 1977-05-12, 1978-02-09 med 
tillhörande handlingar Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, A1:1, F1: 6, 7, 14, 19 
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Kampen handlade inte bara om innehållet i Moment Samhällskunskap utan om 
tolkningen av hela den nya granskningsordningen och det nya gransknings-
uppdraget. Hur tolkade granskarna sitt nya granskningsuppdrag? Vilken var 
deras kritik mot läromedlet? Hur försvarade förlaget sitt läromedel? Hur 
motiverade Läroboks-/läromedelsnämnden sina beslut? Det är frågor som 
ska tas upp i följande avsnitt. För detta har granskningen av ett av häftena i 
serien, nummer 14 Internationell politik, valts ut för närmare analys.  

Uppfattningar om häfte 14 Internationell politik 
Detta avsnitt tar upp granskningen och besluten om Moment Samhällskunskap 
häfte 14 Internationell politik. Här kommer granskarnas utlåtanden, 
förlagets försvar och Läroboks-/Läromedelsnämndens beslutsfattande att 
studeras närmare. 

Granskarnas utlåtanden 
Den första ansökan för Moment Samhällskunskap till Läroboksnämnden 
omfattade häftena 1, 9, 14, 17 och 18. Till granskare utsågs lektor Bengt 
Malmberg. Malmbergs utlåtande var relativt omfattande, drygt sex maskin-
skrivna A4-sidor. Malmbergs huvudinvändning var frågan om samtliga 
delmoment som beskrevs i läroplanen verkligen skulle komma att täckas in 
av de planerade 21 häftena. Granskaren framförde en del påpekanden mot 
vissa häften, men inga av dem ansåg han så allvarliga att de motiverade ett 
avslag.424 

Malmberg var övervägande positiv till häfte 14 Internationell politik. 
Han framförde en viss kritik som gällde att det i läroplanen angavs att 
internationell politik med fördel kunde integreras med internationell 
ekonomi. En sådan integrering, menade granskaren, var svår att genomföra 
när politik och ekonomi togs upp i olika häften. Detta häfte kunde därför ha 
slagits ihop med häftet om internationell ekonomi. Granskaren samman-
fattade sitt omdöme om häfte 14 på följande sätt: 

                                                 

424 Granskningsutlåtande (1973-74:XV), Statens Läroboksnämnd 1938-1974, FII:111 
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Häftet motsvarar läroplanens anvisningar och ger en utmärkt 
bakgrund för studierna i Internationell politik, dock med 
reservationen ovan om integration med ekonomi. Häftet kan därför 
anses motsvara vad som skulle krävas av en lärobok på detta 
delmoment.425 

Malmberg rekommenderande således ett godkännande i ett utlåtande som 
dominerades av följsamhet till läroplanen. 

När det gällde Läromedelsnämndens granskning av den första upplagan 
av häfte 14 kom de två granskarna, Jörgen Westerståhl och Staffan 
Hagström, fram till samma rekommendation. Utlåtandet från den förste 
granskaren, Westerståhl, dominerades av balans. Cirka en och en halv sida av 
utlåtandet ägnades åt häfte 14. Det granskaren reagerade starkt mot var 
skildringen av tredje världen. Han menade att skildringen i sin helhet byggde 
på det moraliska ställningstagandet att det var i-länderna som hade orsakat 
alla problem för u-länderna. Granskaren skrev: 

Bakom hela framställningen ligger tesen att u-ländernas fattigdom 
och svåra problem är förorsakade av tidigare och fortfarande aktuella 
försyndelser från i-ländernas eller vissa i-länders sida och att dessa 
sistnämnda länder alltså har en ”skuld” att här betala. Ur saklig 
synpunkt är denna tes likvärdig med sin motpol, nämligen t. ex. att 
allt vad u-länderna har ifråga om vetenskap, medicin och teknik har 
de i-länderna att ”tacka” för. Jag är väl medveten om att den 
förstnämnda moraliserande hållningen numera förekommer ganska 
ofta i debatten, medan uttryck för den sistnämnda moralen var vanlig 
i början på detta århundrade. Såsom moraliserande utsagor hör 
ingendera till ett läromedel och för att underbyggas med sak-
förhållanden förutsätter båda förenklingar och förvanskningar av 
verkligheten.426 

Westerståhl menade att dessa brister var så allvarliga att han rekom-
menderade ett underkännande. Han påpekade att det tänkbara försvaret av 
en sådan framställning i ett läromedel skulle vara att uppbyggandet av en 

                                                 

425 Ibid. 
426 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
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skuldkänsla inom i-världen skulle öka solidariteten med u-länderna. Det var 
dock ett ”ovidkommande” argument, menade granskaren. Han påpekade 
vidare att han inte heller trodde att ett sådant syfte gynnades i längden av 
”en förvanskad verklighetsbeskrivning”.427  

Den andre granskaren, Staffan Hagström, rekommenderade också ett 
underkännande, men i ett utlåtande dominerat av korrekthet. Jämfört med 
det första utlåtandet ägnades i detta utlåtande mycket lite utrymme åt häfte 
14. Granskarens argument för att häftet inte borde godkännas redovisades 
på två rader. Granskaren saknade följande i läromedlet: ”Partiernas syn på 
den svenska utrikespolitiken Partiernas hållning i försvarsfrågan.”428 

Den andra upplagan av häfte 14 granskades av två olika granskare: Olle 
Anderberg och Jörgen Westerståhl, som kom fram till olika rekommen-
dationer. Vid en närmare jämförelse mellan de två utlåtandena märks att 
granskarna var eniga om att det fanns brister i objektiviteten i det granskade 
häftet och båda utlåtandena dominerades av bedömningskategorin balans.  
Granskarna var däremot oense både om på vilket sätt som häftet var 
obalanserat och huruvida obalansen var stark nog för att underkänna häftet. 

Anderberg, menade att USA framställdes i en mer kritisk dager än 
Sovjetunionen i häftet. Obalansen gällde såväl texten som valet av bilder. 
Han ansåg att kritiken var så graverande att han rekommenderade ett 
underkännande. Han skrev bland annat:  

I kapitlet kolonialväldena efter 1945 borde exempel ges på stater som 
på olika sätt får understöd av Sovjet och Kina. Däremot framgår det 
klart, att USA har koloniala intressen i Latinamerika och dess 
agerande i Vietnam. Genom att endast ge exempel på den ena 
supermaktens politiska agerande blir skildringen missvisande. Det 
kan ges flera exempel på detta. På sid 46 påpekas ”att relationerna 
mellan Cuba och Förenta Staterna tidvis varit ytterst ansträngande i 

                                                 

427 Ibid. 
428 Granskningsutlåtande (VI), Dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
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synnerhet i samband med Cubakrisen 1962”, men inte ett ord säges 
om att Sovjet till stor del orsakade denna kris.429 

Vidare var Anderberg även kritisk till valet av bilder i häftet, som han ansåg 
inte var balanserat. Han gav två exempel: ”På sid 42 skildras brittiska uttåget 
ur Aden. Från revolten i Ungern skulle man t ex kunna ge minst lika 
drastiska bilder.”  

Bild å sid 52 illustrerar det utländska monopol som fortfarande finns 
i Afrika. Coca Cola symboliserar väl USA:s inflytande. För jämn-
viktens skull kunde väl Sovjets inflytande illustreras av en traktor eller 
ett järnvägslok från detta land.430 

Anderberg summerade sitt utlåtande med att häftet förvisso hade stora 
förtjänster, men eftersom skildringen av supermakterna var en så viktig del 
av internationell politik var det allvarligt när denna del brast. Bilden som 
gavs av USA:s politiska agerande var i stort sett riktig, men bilden av 
Sovjetunionen togs inte upp på samma sätt, påpekade Anderberg.431 

Den andre granskaren, Jörgen Westerståhl, skrev i sitt utlåtande följande 
om häftets beskrivning av Kuba: 

Även skildringen av Kuba bör i detta sammanhang uppmärksammas 
(sid. 14, 46). Den tidigare framställningen [i första upplagan] var här 
partisk på ett för svenska massmedier ganska vanligt sätt och innehöll 
därför bl.a. en antiamerikansk tendens. Den bild man nu får av 
relationerna mellan Kuba och USA är snarast tendensiös åt andra 
hållet.432     

Han exemplifierade detta med att författarna i häftet tog upp Kuba-krisen 
men inte Grisbukten ”eller vissa andra uttryck för av USA stödd aktivitet 
                                                 

429 Granskningsutlåtande (I), dnr LÄ 77:216, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:14 
430 Ibid. 
431 Ibid. 
432 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 77:216, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:14 
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mot Castro-regimen.” Westerståhl ansåg dock, till skillnad från den förste 
granskaren, inte att kritiken var tillräckligt allvarlig för att häftet skulle 
underkännas och han motiverade det på följande sätt:433  

Beträffande de spår av tendens som ovan påpekats, bör två 
förhållanden betonas. Man kan inte som jämförelsepunkt enbart 
använda den svenska debatten; den är vanligen tendensiös åt andra 
hållet. Man kan vidare säga att en tendens av här antytt slag just på 
grund av den svenska debattens karaktär inte riskerar att förbli 
oupptäckt och okommenterad i undervisningen. Själv är jag, främst 
med hänsyn till att sakframställningen så påtagligt förbättrats, 
benägen att rekommendera ett godkännande av denna nya 
upplaga.434 

Anderberg reagerade på att det i häftet inte stod att Sovjetunionen till stor 
del hade orsakat Kuba-krisen. Westerståhl påpekade istället att Kuba-krisen 
behandlades men inte det amerikanska invasionsförsöket vid Grisbukten. 
De två granskarna påtalade således avsaknaden av helt olika information. 
Därmed pekade även de tendenser som de såg i häftet åt två helt olika håll.  

I granskningen av Momenthäfte 14 Internationell politik deltog fyra olika 
granskare och det skrevs fem utlåtanden om häftet. I två utlåtanden yrkade 
granskaren på ett godkännande. I det första fallet motiverades det av att 
häftet uppfyllde läroplanens krav. I det andra fallet grundades det på att 
häftet var tillräckligt balanserat. I tre utlåtanden yrkades på att häftet inte 
skulle godkännas. Två av dessa yrkanden motiverades utifrån att häftet inte 
var balanserat och ett utifrån att vissa ämnen inte togs upp i tillräcklig 
utsträckning. Av dessa fem utlåtanden dominerades således ett av 
följsamhet, ett av korrekthet och tre av balans. Det var följaktligen stora 
skillnader mellan de olika utlåtandena i detta ärende. Hur bemöttes dessa 
olika utlåtanden av förlaget? 

                                                 

433 Ibid. 
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Förlagets ställningstaganden 
Varje granskningsutlåtande skickades till förlaget Studentlitteratur och 
förlagets representanter gavs möjlighet att skicka in sina synpunkter till 
Läroboks-/Läromedelsnämnden. Från förlagets sida sköttes kontakten med 
Läromedelsnämnden i detta ärende främst av redaktören Göran Körner. 
Vid Läroboksnämndens första granskning, där granskaren rekommenderade 
ett godkännande, om ock med ett visst förbehåll, valde Körner att inte alls 
bemöta granskarens utlåtande. Han kompletterade dock ansökan med att 
skicka in en informationsbroschyr om hela Moment-serien där de olika 
delarna och deras innehåll presenterades.435 

När det gällde Läromedelsnämndens granskning av den första upplagan 
av häfte 14 bemöttes Westerståhls granskningsutlåtande i ett fyra sidor långt 
brev, undertecknat av Körner. Granskarens kritik tillbakavisades på samtliga 
punkter. Körner bemötte granskarens huvudkritik om en underliggande 
tendens i skildringen av relationen mellan i- och u-länder med att citera 
läroplanen. Enligt läroplanen skulle ”avvecklingen av kolonialsystemen” tas 
upp och då skulle speciellt fokuseras på ”samarbetssträvanden, konflikter 
och förhållanden till stormakter”. Detta, framhöll Körner, var krav som 
Moment-häftet uppfyllde. Vidare påpekades att den tidigare granskaren, 
Bengt Malmberg, hade uppmärksammat detta och gett häftet beröm för 
detta. En kopia av Malmbergs utlåtande skickades med i en bilaga till brevet. 
Körner skickade även med ett brev från några gymnasieelever i samhälls-
kunskap där de försvarade häftet och tillbakavisade granskarens kritik.436 
Vidare menade Körner att granskaren ägnade oproportionerlig stor 
uppmärksamhet åt en kort inledning till ett kapitel. Dessutom hade 
granskaren, enligt Körner, inte läst detta avsnitt ordentligt och därmed inte 
uppmärksammat ”de reservationer som de facto finns”.437 
                                                 

435 Brev, inklusive bilaga, från Studentlitteratur till Läroboksnämnden, 1974-03-19, Statens 
Läroboksnämnd 1938-1974, FII:111 
436 Brev, inklusive bilagor, från Studentlitteratur, 1974-11-15, dnr LÄ 74:2702, 
Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, F1:2 (Eleverna gick på en gymnasieskola där en av 
författarna till det aktuella läromedlet var huvudlärare i samhällskunskap.) 
437 Ibid. 
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Under rubriken ”Objektivitet – vad är det?” ifrågasatte Körner 
Westerståhls tolkning av objektivitetsbegreppet. Han skrev: 

Westerståhls granskning tycks i hög grad bygga på något slags 
balansbegrepp. En ’objektiv’ beskrivning bör innehålla ungefär lika 
många positiva och negativa sidor hos de parter man beskriver. Att 
detta synsätt är långt ifrån okontroversiellt framgår av bifogade 
diskussion kring Westerståhls objektivitetsbegrepp.438 

Den bifogade diskussionen som Körner syftade på var ett replikskifte 
mellan Westerståhl och professor Göran Hermerén i Statsvetenskaplig 
tidskrift, angående tolkningen av begreppet objektivitet. Dessa artiklar 
bifogades brevet som bilaga.439  

Av förlagets brev framgick att Körner inte var helt nöjd med valet av 
granskare. Westerståhls expertområde var objektivitetsfrågor. Körner 
menade att granskaren hade gjort en ”expertgranskning av objektivitet in 
abstracto” utan att egentligen vara expert på frågor om tredje världen och 
fortsatte: 

Vore det inte rimligare, om granskningen utfördes av någon som 
själv sysslat med forskning kring de problem som berörs i avsnitt 2 
och som kunde bedöma framställningens saklighet och eventuellt 
bristande överensstämmelse med forskningsresultat på sak-
området?440  

Förlaget efterlyste således en ämnesexpert istället för en objektivitetsexpert. 
Samtidigt som Körner framställde Westerståhl som objektivitetsexpert 
kritiserade han ändå Westerståhls tolkning av objektivitetsbegreppet. 

När det gällde bemötandet av Hagströms granskningsutlåtande avvisade 
förlaget också all kritik. Förlagets svarsbrev bestod här av ett brev från 
Körner där han bemötte Hagströms utlåtande generellt. Därefter fanns de 
                                                 

438 Ibid. 
439 Artiklarna är från Statsvetenskaplig tidskrift 1973:3 och 1974:2.  Förlaget kommenterade 
inte att Göran Hermerén även var ledamot av Läromedelsnämnden.  
440 Brev från Studentlitteratur, 1974-11-15, dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, F1:2 
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olika häftesförfattarnas bemötande av kritiken mot respektive häfte 
medskickat som bilagor. 

Körners främsta synpunkt var att han inte ansåg att granskaren hade 
hållit sig till sitt uppdrag och han ifrågasatte vilka instruktioner granskaren 
egentligen hade fått.  Redaktören menade att utlåtandet borde vara ”till 
större delen irrelevant för nämndens bedömning”. Han hävdade att 
utlåtandet hade två grundläggande brister: 

1. Utlåtandet är bemängt med granskarens egna förslag till stoffurval 
samt hans pedagogiska och metodiska synpunkter (dessa är 
irrelevanta för bedömningen av objektiviteten, såvida icke stoff-
urvalet kan visas vara obalanserat, vilket ej gjorts eller påståtts). 
2. Granskaren ger inga exempel på bristande objektivitet i något 
häfte, vilket hade varit relevant för bedömningen av objektiviteten.441 

Redaktören påpekade vidare att de häften som Hagström ville underkänna 
tidigare hade granskats av Westerståhl, som ville godkänna samtliga utom 
ett. Till skillnad från Hagströms var Westerståhls utlåtande ”precist i sin 
kritik” skrev Körner, och påpekade att de i det fallet hade haft något att 
bemöta.442 

De tre författarna till häfte 14, Stefan Häthén, Thomas Hörberg och 
Christer Jönsson, bemötte Hagströms kritik i en mycket kort bilaga. Den 
löd i sin helhet: 

Avstyrkandet av en lärobok i internationell politik med enda 
motiveringen att de svenska partiernas utrikespolitiska och 
försvarspolitiska hållning inte i detalj redovisats förefaller gränsa till 
det absurda.443 

När det gällde granskningen av den andra upplagan av häfte 14 fick förlaget 
båda granskningsutlåtandena vid samma tillfälle och bemötte dem i ett 

                                                 

441 Brev från Studentlitteratur, 1975-01-17, dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, F1:2 
442 Ibid. 
443 Ibid. bilaga 6 (understrykningar i originalet) 
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gemensamt brev. Brevet var undertecknat av såväl redaktören Körner som 
de tre häftesförfattarna. I realiteten var det endast Anderbergs kritik som 
bemöttes. Den kritik som Westerståhl hade framfört kommenterades inte i 
förlagets brev och därmed kommenterade förlaget inte heller att det var två 
helt olika tendenser som de olika granskarna såg i häftet. Den kritik som 
redaktören Körner tidigare hade riktat mot valet av Westerståhl som 
granskare nämndes nu inte alls.  

Återigen försvarade redaktören och författarna sitt häfte genom att 
hänvisa till att häftet uppfyllde de krav som ställdes i läroplanen. De menade 
att de olika händelser som angavs i häftet var att se som exempel. De 
innebar inte ”en ambition att ge en heltäckande redogörelse för den 
historiska utvecklingen, något som tycks föresväva Anderberg”. Brev-
skrivarna citerade läroplanen som angav att ”[u]ndervisningen i inter-
nationell politik kan som bakgrund ta upp den historiska utvecklingen”. 
Detta uppfyllde häftet, menade de.444 Granskarens kritik om obalans i texten 
tillbakavisades: 

Anderberg anser, att om vi på häftets sid 25 omnämner 
upplösningstendenser i NATO bör vi även explicit nämna samma 
tendenser i WP [Warszawapakten]. Att WP ej diskuterats explicit kan 
beklagas, men syftet med häftet är en principiell diskussion, inget 
avräknande av ’ett västland’ mot ’ett östland’ osv.445 

Även granskarens kritik av bildvalet avvisades på samma sätt: 

Om syftet med Anderbergs kommentar är att kräva absolut balans i 
det presenterade materialet, en bild av Ungernrevolten eftersom en 
bild av uttåget ur Aden använts, kommer detta att medföra 
synnerligen egendomliga konsekvenser för allt bildmaterial i häftet.446 

                                                 

444 Brev från Studentlitteratur, 1977-04-19, dnr LÄ 77:216 Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, F1:14 
445 Ibid. 
446 Ibid. 
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I detta fall sades inte någonstans att redaktör eller författare ansåg att 
granskarna hade gått utanför sitt egentliga uppdrag. Trots att de inte 
instämde i Anderbergs kritik och hans tolkning av balansbegreppet, verkade 
de ändå anse att denna typ av kritik låg inom granskningsuppdraget. 
Förlagets representanter använde återigen läroplanen för att styrka att häftet 
levde upp till dess krav. 

Redaktören och författarna bemötte endast den kritik som framfördes av 
granskare som rekommenderade avslag. All kritik som framfördes i dessa 
utlåtanden tillbakavisades av förlagets representanter. Vid samtliga tre 
tillfällen som detta inträffade använde sig förlagets representanter av 
argumentet att läromedlet uppfyllde läroplanens krav och därmed borde 
godkännas. Kritik om att det fanns en underliggande tendens i läromedlet 
avvisades, men det hävdades aldrig att denna kritik låg utanför 
granskningsuppdraget. Den kritik som framfördes av Hagström ansåg dock 
förlagsredaktören ligga utanför granskarens uppdrag och kritiken 
tillbakavisades som irrelevant. Om detta relateras till de fyra bedömnings-
kategorierna framgår att förlagets argumentation dominerades av kategorin 
följsamhet. Vidare ansågs kritik inom bedömningskategorin balans som 
liggande inom granskningens ram, även om förlaget inte instämde i kritiken. 
Kritiska påpekanden som dominerades av korrekthet avvisades dock av 
förlaget som att det låg utanför granskningsuppdraget.  

Läroboks-/Läromedelsnämndens beslut 
Den tredje aktören som ska tas upp här är Läroboks-/Läromedelsnämnden. 
Det var den instans som hade det slutgiltiga avgörandet och som skulle väga 
granskarnas utlåtanden och förlagets försvar för att slutgiltigt bestämma om 
Moment Samhällskunskap skulle få användas som centralt läromedel eller inte. 

Läroboksnämnden tog aldrig, officiellt, ställning till vad de ansåg om 
innehållet i de fem Momenthäften som de fick inskickade för granskning. 
Häftena avslogs med motiveringen att nämnden inte kunde godkänna några 
häften ur en serie där de aldrig skulle hinna få bedöma helheten innan 
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nämnden skulle läggas ner.447 Därmed går det inte att utläsa vad 
Läroboksnämndens ledamöter ansåg om den första upplagan av häfte 14. 

Läromedelsnämnden underkände sex av häftena i Moment Samhälls-
kunskap. I en föredragningspromemoria inför Läromedelsnämndens 
sammanträde sammanfattade nämndens sekreterare att häfte 4 och 5 var 
ensidiga och om häfte 7 användes termen ”partisk”.448 Motsvarande 
formuleringar användes i en bilaga till beslutsprotokollet. Motiveringen till 
att inte godkänna häfte 4 löd: ”Ensidig argumentering för marknads-
hushållning, mot ramhushållning”. Häfte 2, om arbetsmarknaden, under-
kändes med motiveringen att ”citaten i framställningen är grovt tendentiösa 
på ett raljant sätt” och det förekom också direkta angrepp ”utan motvikt”, 
skrev Läromedelsnämnden.449 När förlaget begärde ett förtydligande på 
vilka grunder häfte 2 underkändes sammanfattades huvudkritiken 
inledningsvis på följande sätt: 

Moment 2 är till övervägande del en sammanställning av citat från 
litteratur och press med löpande text, som delvis kommenterar 
citaten. Helhetsbilden är tendentiös med dels udda citat, som framför 
allt riktar angrepp mot de stora löntagarorganisationerna, utan att 
detta motvägs av den löpande texten.450 

Underkännandet av häfte 14 motiverades i bilagan till protokollet: ”Häfte 14 
(Internationell politik) godkändes inte med hänvisning till professor 
Westerståhls utlåtande.”451 Läromedelsnämnden tog således en tydlig 
ställning när man endast hänvisade till det ena granskarutlåtandet. Det var 

                                                 

447 Läroboksnämndens protokoll, 1974-04-05, Statens Läroboksnämnd 1938-1974, A:35 
448 Läromedelsnämndens föredragningspromemoria 1975-02-12, Skolöverstyrelsen 
Läromedelsnämnden, F3:1 
449 Bilaga till Läromedelsnämndens protokoll, 1975-03-06, Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, A1:1 (understrykningar i originalet) 
450 Brev från Läromedelsnämnden till Studentlitteratur1975-08-14, Skolöverstyrelsen 
Läromedelsnämnden, F1:4 
451 Läromedelsnämndens protokoll 1975-03-06 (bilagan), Skolöverstyrelsen: 
Läromedelsnämnden, A1:1 
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Westerståhls argument som stöddes av Läromedelsnämnden. Läromedels-
nämndens inställning till Hagströms utlåtande framgår också av att 
nämnden godkände sex häften som Hagström ville underkänna. I fallet med 
häfte 2, om arbetsmarknaden, gick nämnden på samma linje som Hagström. 
I en internpromemoria om Moment-ärendet påpekades dock att 
”[a]vstyrkan ej baserad på Hagströms utlåtande”.452 

När det gällde den andra omarbetade upplagan av häfte nummer 14 
hade Läromedelsnämnden att ta ställning till två olika utlåtanden som gav 
olika rekommendationer, men utifrån en och samma bedömningskategori. 
Läromedelsnämnden valde att godkänna denna andra omarbetade upplaga 
av häftet. Det gavs inga motiveringar i protokollet och i arkivet finns inte 
heller någon promemoria som kan ge vägledning om Läromedelsnämndens 
motivering.453 Det kan dock konstateras att Läromedelsnämnden återigen 
gick på den rekommendation som Westerståhl gjorde i sitt utlåtande. 

Läromedelsnämndens motiveringar för att inte godkänna ett antal häften i 
Moment Samhällskunskap dominerades samtliga av bedömningskategorin 
balans. I deras omdömen användes ord som ensidig, partisk och tendentiös. 
Läromedelsnämndens beslut om häfte 14 var också vid båda tillfällena i 
enlighet med Westerståhls rekommendationer. Internt tog nämnden explicit 
avstånd från Hagströms utlåtande som dominerades av korrekthet. I det 
offentliga protokollet framfördes ingen öppen kritik mot Hagströms 
utlåtande. Det faktum att Hagströms utlåtande inte nämndes i Läromedels-
nämndens beslutsmotivering får dock ses som ett ställningstagande mot 
hans utlåtande.  

När det gällde den första upplagan av häftet var således både granskaren 
Westerståhl och Läromedelsnämnden eniga om att den inte var ett godkänt 
läromedel i den svenska gymnasieskolan. Vad stod det i detta läromedel? 
Den andra upplagan bedömdes av samma aktörer som ett godkänt läro-
medel. Vad hade förändrats i denna nya upplaga?  
                                                 

452 Promemoria, 1975-02-12, dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
453 Läromedelsnämndens protokoll, 1977-05-12, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
A1:1 
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Det godkända och det inte godkända – en 
läromedelsjämförelse 
I detta avsnitt ska en jämförande läromedelsanalys göras mellan de två olika 
upplagorna av Momenthäfte 14 Internationell politik. Det är den första, icke 
godkända upplagan från 1974 och den andra godkända upplagan från 1977 
som har jämförts med varandra. Här har häftets andra kapitel satts i fokus, 
eftersom det var detta kapitel som kritiserades av granskaren Jörgen 
Westerståhl och därmed var orsak till Läromedelsnämndens under-
kännande.  

Häfte 14 omfattade, i både första och andra upplagan, cirka 80 sidor 
och var uppdelat på tre kapitel: ”Internationell politik”, ”Tredje världen” 
och ”Svensk utrikespolitik”. Varje kapitel avslutades med ett antal arbets-
uppgifter som kunde besvaras utifrån texten. I Momenthäftena låg den 
löpande texten oftast endast på den högra sidan på varje uppslag. På den 
vänstra sidan fanns istället bilder, faktarutor, tidningsartiklar eller annat 
fördjupningsmaterial. 

När den första upplagan av häfte 14 inte godkändes motiverade 
Läromedelsnämnden detta beslut med en hänvisning till den kritik som 
Westerståhl hade framfört. Westerståhls kritik avsåg häftets andra kapitel, 
med rubriken ”Tredje världen”. Han beskrev detta kapitel på följande sätt i 
sitt granskningsutlåtande:  

Bakom hela framställningen ligger tesen att u-ländernas fattigdom 
och svåra problem är förorsakade av tidigare och fortfarande aktuella 
försyndelser från i-ländernas eller vissa i-länders sida och att dessa 
sistnämnda länder alltså har en ’skuld’ att här betala.454 

Den andra upplagan av häftet godkändes av Läromedelsnämnden utan att 
någon motivering gavs från nämndens sida. Westerståhl granskade även 
denna upplaga och rekommenderade ett godkännande, i motsats till den 
andre granskaren. Denna andra upplaga beskrev Westerståhl med följande 
ord: ”Allmänt gäller om den nya upplagan att den på kritiserade punkter är 
                                                 

454 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
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omarbetad och utvidgad. Ur saklig synpunkt har framställningen blivit 
väsentligt förbättrad.”455 

En jämförelse av innehållsförteckningarna mellan de två upplagorna av 
häfte 14 visar att kapitel två i den andra upplagan hade utökats från 23 till 
28 sidor. Vidare hade dispositionen ändrats en del och vissa rubriker hade 
bytt plats eller var helt förändrade.456  

I den första upplagan var termen nykolonialism ett centralt begrepp. 
Det användes som ett sätt att beskriva relationerna mellan u- och i-länder 
efter att de före detta kolonierna blivit självständiga. I den första upplagan 
löd även den första arbetsuppgiften till kapitlet om tredje världen: ”Förklara 
innebörden av begreppet nykolonialism.”457  

Termen nykolonialism hade kritiserats av Westerståhl. Begreppet var, 
enligt granskaren, alltför oprecist för att kunna användas vid en beskrivning 
av förhållandena i u-länderna.458 I den andra upplagan av häftet hade termen 
nykolonialism försvunnit från såväl rubriker som den löpande texten. I 
denna upplaga nämndes ordet nykolonialism endast i en ruta på en 
vänstersida där Ghanas förre president Nkrumah citerades. En av upp-
gifterna i slutet av kapitlet löd i den andra upplagan: ”Ghanas förre 
president Nkrumah varnade för ’neokolonialism’ [sic]. Vad syftade han 
på?”459 På detta sätt fick begreppet en nedtonad roll i den andra upplagan, 
men det hade inte helt tagits bort. Genom att lägga förklaringen till 

                                                 

455 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 77:216, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:14 
456 Stefan Häthén et al., Moment: samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och 
utvecklingslinjer i världspolitiken (Lund: Studentlitteratur, 1974) s 3-4. Stefan Häthén et al., 
Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i världspolitiken, 2., 
omarb. uppl. ed. (Lund: Studentlitteratur, 1977) s 3-4. 
457 Häthén et al., Moment: samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 1, s 33-34, 55. (kursivering i originalet) 
458 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
459 Häthén et al., Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 2, s 52, 65. 
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begreppet i ett citat från en politiker, framstod inte begreppet som 
författarnas eget utan som den förre presidentens. 

I den första upplagan inleddes kapitlet om tredje världen med ett citat 
från den franske författaren Aimé Césaire som beskrev kolonialismens 
följder:  

Det är lätt att se hur kolonialismen i Stilla Havsområdet, Nigeria och 
Nyasaland (Malawi) genom sitt intrång har ödelagt dessa länders 
möjligheter. Det är inte lätt att se vad den har tillfört dessa länder. 
   Säkerhet? Kultur? Lag och rätt? Medan jag väntar på att bli upplyst 
gör jag mina egna observationer. Jag ser våld, brutalitet, grymhet, 
sadism och övergrepp överallt där kolonialister och kolonialiserade 
konfronteras med varandra.460 

I den andra upplagan hade detta citat helt tagits bort och det hade inte 
ersatts av något annat.  

Förklaringen till orsakerna bakom kolonialismen var en av de punkter 
som granskaren hade kritiserat hårdast i den första upplagan då han ansåg 
att den var ensidig. I den första upplagan beskrevs orsakerna på följande 
sätt: 

Det är svårt att uttömmande beskriva ett fenomen som 
kolonialismen. Den har uppträtt i alla tider i olika skepnader, men 
gemensamt har varit att kolonialmakten i flesta fall sökt göra sig rik 
på kolonins bekostnad. Kolonialiseringen har således huvudsakligen 
haft ekonomisk bakgrund även om andra skäl, t ex säkerhetspolitiska, 
angivits.461 

I den andra upplagan hade en ny faktaruta lagts in med rubriken 
”Förklaringar till kolonialismen” och den inledande texten i rutan löd: 

Försöken att förklara kolonialismens starka expansion under slutet av 
1800-talet har varit många och delvis sammanfallande. Man har 

                                                 

460 Häthén et al., Moment: samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 1, s 33. 
461 Ibid.  s 33. 
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ansett sig kunna spåra ekonomiska, politiska och moraliska inslag i 
utvecklingen:462 

Därefter togs tre olika förklaringar till kolonialismen upp och förklarades i 
faktarutan under följande underrubriker: ”Kapitalism och imperialism”, 
”Europeisk nationalism” och ” ’Den vite mannens börda’ ”.463 

En annan påtaglig skillnad mellan de två olika upplagorna är de skilda 
beskrivningarna av USA:s ekonomiska intressen i Syd- och Mellanamerika. I 
den första upplagan stod bland annat: ”De amerikanska bolagens ohäm-
made framfart både när det gällde att utnyttja mänskliga och materiella 
resurser i Latinamerika resulterade i en rad protestaktioner.”464 Vidare hette 
det:  

Genom hot om ekonomiska sanktioner lyckades man från 
amerikanskt håll i de flesta fall få de enskilda staternas arméer och 
ledande grupper att slå ned rörelser som kunde hota USA:s 
intressen.465  

Författarna konstaterade även att: ”Under 1900-talet har ett flertal mot USA 
fientliga rörelser röjts ur vägen, ibland med USA:s aktiva ingripande.”466 
Westerståhl kritiserade denna beskrivning av den ”politisk-ekonomiska 
utvecklingen” i Syd- och Mellanamerika som ”ensidig.”467 

I den andra upplagan hade författarna omformulerat sin beskrivning 
och där stod istället: ”Nordamerikas ekonomiska intressen kom med tiden 

                                                 

462 Häthén et al., Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 2, s 38. 
463 Ibid.  s 38. 
464 Häthén et al., Moment: samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 1, s 41. 
465 Ibid.  s 41. 
466 Ibid.  s 41. 
467 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 



Kampen om Moment Samhällskunskap 

205 

att spela en allt viktigare roll i Syd- och Centralamerikas näringsliv.”468 De 
fortsatte vidare med:  

Sedan slutet av 1800-talet har Förenta Staterna företagit ett antal 
militära ingripanden i Centralamerika. Dess dominerande ställning på 
de ekonomiska och militära områdena har i en rad fall lett till 
antiamerikanska stämningar i Latinamerika och nationalistiska 
rörelser i Latinamerika har ofta varit kritiska mot den roll man ansett 
att Förenta Staterna spelat i kontinentens politik.469 

I den andra upplagan talades det sålunda fortfarande om USA:s ekonomiska 
och militära agerande i Syd- och Mellanamerika, men beskrivningen och 
ordvalen hade förändrats. 

Även bildvalet i den första upplagan kritiserades av granskaren som 
menade att bilderna till största del var valda ”för att stödja författarens 
huvudtes.”470 

I den andra upplagan märks en förändring av innehållet på 
vänstersidorna. Flera nya faktarutor hade lagts till, bland annat en som tog 
upp begreppen pressfrihet kontra nyhetsimperialism. I den skildrades de 
motsatta uppfattningarna där flera u-länder talade om i-ländernas nyhets-
imperialism, medan i-länderna talade om u-ländernas bristande press-
frihet.471  Ett par tidningsartiklar från Sydsvenska Dagbladet om den tredje 
UNCTAD-konferensen 1972, som hade funnits i den första upplagan, hade 
tagits bort. Dessa artiklar var starkt kritiska till i-ländernas agerande i 
UNCTAD och innehöll även några kritiska karikatyrteckningar.472 Att dessa 

                                                 

468 Häthén et al., Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 2,  s 47. 
469 Ibid.  s 47. 
470 Granskningsutlåtande (IV), dnr LÄ 74:2702, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:2 
471 Häthén et al., Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 2, s 60. 
472 Häthén et al., Moment: samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, uppl 1, s 38-39, 42-44. 
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artiklar hade tagits bort kan bero på att man ville minska på det kritiska 
inslaget gentemot i-länderna. Men även tidsaspekten kan ha bidragit. Den 
andra upplagan trycktes 1977 och då hade artiklarna om ett möte som hade 
ägt rum 1972 inte samma aktualitet längre. I övrigt var det få bilder (endast 
en bild av en ung afrikansk soldat) som hade tagits bort till den andra 
upplagan. Däremot hade textrutor lagts till till flera av bilderna. I båda 
upplagorna fanns exempelvis en tecknad bild, från Dagens Nyheter, som 
visade Chiles karta med ett gevär lagt över sig så att det bildade ett kors. 
Rubriken var ”Militärens märke”. I den andra upplagan hade bilden krympts 
något så att en textruta fick plats under bilden. Texten inleddes med:  

I september 1973 störtades den sittande minoritetsregeringen Allende 
genom en militärkupp. Sociala, ekonomiska och politiska 
motsättningar inom det chilenska samhället kulminerade i en kraftig 
urladdning, som väckte stor uppmärksamhet runt om i världen p g a 
sin brutalitet och häftighet.473 

 I sin granskning av den andra upplagan påpekade Westerståhl att denna 
beskrivning av händelserna i Chile troligen inte motsvarade vad den svenske 
läsaren förväntade sig. Detta var en av de passager i häftet som Westerståhl 
pekade på där han menade att författarna hade svängt från en tydlig anti-
amerikansk hållning i första upplagan, till en nästan motsatt ståndpunkt i 
den andra. Men man kunde inte enbart ha den svenska debatten som 
referenspunkt, påpekade Westerståhl, eftersom den i regel hade en anti-
amerikansk slagsida. Eftersom den tendens som kunde anas i den andra 
upplagan avvek från den gängse i den svenska debatten, skulle den inte 
förbli ouppmärksammad i undervisningen påpekade Westerståhl.474  

Det som främst hade förändrats i den andra upplagan av häfte 14 
Internationell politik var beskrivningen av relationen mellan i- och u-länder i 
historisk tid och i samtid. Kolonialismens orsaker hade fått en annan 
                                                 

473 Häthén et al., Moment Samhällskunskap 14, Internationell politik: aktörer och utvecklingslinjer i 
världspolitiken, 2 uppl, s 56. 
474 Granskningsutlåtande (II), dnr LÄ 77:216, Skolöverstyrelsen: Läromedelsnämnden, 
F1:14 
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beskrivning. Termen nykolonialism hade tonats ner. Vidare hade beskriv-
ningen av USA:s agerande i Syd- och Mellanamerika omformulerats. 
Förändrade ordval gjorde framställningen mindre kritisk till USA. Några 
bilder hade tagits bort och andra hade försetts med kommenterande text. 

Granskningsuppdrag och granskningsresultat i ett 
politiskt polariserat klimat 
Trots förlagets och Läromedelsnämndens motsatta ståndpunkter vad gällde 
den första upplagans lämplighet som läromedel kan det konstateras att de 
hade delvis likartade uppfattningar om själva granskningsuppdraget. 
Förlagets huvudargument för att Moment Samhällskunskap skulle godkännas 
var att läromedlet uppfyllde läroplanens krav. De tillbakavisade kritik som 
hävdade att det fanns en underliggande tendens i läromedlet. Denna kritik 
var inte korrekt i sak, enligt förlaget. Förlaget hävdade dock aldrig att denna 
kritik var irrelevant utifrån granskningsuppdraget. Hagströms utlåtande, 
som dominerades av korrekthet, tillbakavisades dock av förlagsredaktör och 
författare som irrelevant och ovidkommande. Läromedelsnämnden 
kritiserade aldrig Hagströms utlåtande offentligt. I en intern promemoria 
var dock avståndstagandet tydligt utskrivet. Indirekt fanns även avstånds-
tagandet i det officiella protokollet, eftersom där inte förekom någon 
hänvisning till Hagströms utlåtande. I denna fråga hade således förlag och 
nämnd samma uppfattning: Hagströms utlåtande föll utanför gransknings-
uppdraget. 

I den kamp om innehållet i Moment Samhällskunskap som utspelade sig, 
mellan å ena sidan förlagets representant och författarna och å andra sidan 
Läromedelsnämnden och dess granskare, var det förlaget och författarna 
som använde sig av läroplanen. Förlagsredaktörens huvudargument var att 
läromedlet uppfyllde läroplanens krav och därmed borde godkännas. Ingen-
stans i detta material talar Läromedelsnämnden om läroplanen. Endast den 
granskare som arbetade på uppdrag av Läroboksnämnden tog upp 
läroplanen och han var enig med förlaget om att läromedlet uppfyllde dess 
krav. Ingen av granskarna eller Läroboks-/Läromedelsnämnden hävdade att 
läroplanens krav inte uppfylldes. Det får tolkas som att de inte motsatte sig 
tolkningen att läromedlet var i enlighet med läroplanen, men att detta inte 
ansågs som ett tillräckligt skäl för ett godkännande. 
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I genomförande på fältet av granskningsärendet Moment Samhällskunskap 
blev styrningsresultatet en förändrad läromedelstext. Den första upplagans 
kritiska beskrivning av relationen mellan i- och u-länder hade förändrats. 
Det var inte bara den samtida beskrivningen, med användandet av termen 
nykolonialism och den kritiska beskrivningen av USA:s agerande i Syd- och 
Mellanamerika, som hade ogillats av granskare och Läromedelsnämnd. Det 
var även den historiska beskrivningen av kolonialismens orsaker som hade 
kritiserats och ändrats.  

Relationen mellan världens i- och u-länder samt USA:s agerande i Syd- 
och Mellanamerika var vid denna tidpunkt dagspolitiskt aktuella frågor. 
Läroböckernas stoff brukar ofta beskrivas som konservativt och svår-
föränderligt. Holmén menar dock tvärtom att läroböckernas innehåll till stor 
del är politiskt känsligt. Efter att ha studerat SO-läroböcker från perioden 
1930 till 2000 från tre nordiska länder formulerar han en av sina slutsatser 
på följande sätt: 

Denna avhandling visar att det politiskt känsliga stoffet i läroböcker 
är en utomordentlig mätare på det aktuella samhällsklimatet då 
läroböckerna skrivits, eftersom det omedelbart följer med i 
samhällsförändringar.475   

Holmén hävdar att vänstervågen på 1970-talet slog igenom i de svenska, 
finländska och norska, läroböckerna. Han menar att USA-kritiken var stor i 
svenska läroböcker under 1970-talet, till exempel kritiserades USA för kriget 
i Vietnam. Holmén anser också att från och med 1960-talet började kalla 
kriget att synas i de svenska, och norska, granskningsmyndigheternas arbete. 
Idealet var att hålla sig neutral och ”helst kritisera bägge sidor lika hårt”, 
enligt Holmén. Han menar dock att vad som, i det enskilda fallet, bedömdes 
som vinklat ”varierade emellertid med preferenserna hos dem som utsetts 
att granska läroböckerna”.476  

                                                 

475 Holmén, Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under kalla kriget s 335. 
476 Ibid.  s 91, 195, 319-320 (citat s 191). 
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Holmén presenterar inte explicit vilket material han har gått igenom när 
det gäller läromedelsgranskningen. Men att döma av de hänvisningar som 
han gör är det främst granskarnas utlåtanden om de läroböcker som 
Holmén har valt ut till sin studie. Det framgår inte någonstans att han skulle 
ha titta även på själva Läromedelsnämnden.  

Ovan har visats att Läromedelsnämnden inte alltid stödde de omdömen 
som granskarna hade skrivit och nämnden kunde fatta beslut som avvek 
från granskarnas rekommendationer. Här har också framgått att det fanns 
en gräns för hur hårt USA fick kritiseras även under 1970-talet. Idealet att 
helst kritisera båda supermakterna lika hårt, som Holmén talar om, stämmer 
väl med det utlåtande om Moment Samhällskunskap 14, andra upplagan, där 
granskaren yrkade på avslag. Men det utlåtande fick inte Läromedels-
nämndens stöd utan läromedlet godkändes.  

Moment Samhällskunskap är ett läromedel som passar väl med Holméns 
beskrivning av läroböckerna som politiskt känsliga när det gäller dags-
aktuella frågor. Av denna fallstudie framgår att det inte bara är läroboken 
som är politiskt känslig. Även Läromedelsnämndens och granskarnas 
uppgift att objektivitetsgranska samhällskunskapsböcker i ett politiskt 
polariserat klimat var en känslig och svårhanterlig uppgift. 

I detta kapitel har också visats att granskningen kunde ge en tydlig 
påverkan på läromedelstexten. Genom de ändringar som gjordes i den 
andra upplagan, kom de elever som läste häfte 14 att få en annan bild av 
relationen mellan världens i- och u-länder än vad de tre läromedels-
författarna hade avsett från början. Den statliga styrningen talade här tydligt 
om vad som var, och vad som inte var, en godkänd skildring av relationen 
mellan i- och u-länder. På detta sätt nådde effekterna av den statliga 
styrningen ända in i de svenska klassrummen och fram till gymnasie-
eleverna. 
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KAPITEL 6 

Statlig påverkan på läromedel – igår, idag 
och imorgon 

Den här studien handlar om statlig påverkan på skolans läromedel. Den 
handlar därmed om ett försök till indirekt statlig styrning av skolans och 
undervisningens innehåll. Studien utgår från en tvärvetenskaplig ansats och 
den berör såväl utbildningshistoria och statsvetenskap som läromedels-
forskning. Valet av intresseområde och teoretiska utgångspunkter har 
resulterat i en studie som tar upp både de politiska besluten om och själva 
genomförandet av förhandsgranskningen. Denna kombination är, som 
framgått av tidigare forskning i inledningskapitlet, ovanlig. En sådan 
kombination är dock en förutsättning för en jämförande diskussion av 
argumenten för och utfallet av granskningen. Det är första gången som en 
sådan studie om den svenska statliga läromedelsgranskningen genomförs 
och även i internationell forskning är det ett sällsynt bidrag. Vidare är det 
den första svenska studie som systematiskt går igenom ett större antal 
läromedelsgranskningar från en längre tidsperiod. 

Utifrån de resultat som presenterats i de empiriska kapitlen är det tre 
teman som slutligen ska lyftas upp till diskussion. Det första temat är hur vi 
kan förstå införandet respektive avvecklingen av förhandsgranskningen. Det 
andra gäller genomförandet av granskningen i praktiken. Det tredje temat, 
som är mer spekulativt, utgörs av en diskussion om hur läromedelspåverkan 
ser ut i Sverige efter 1991.  

1930-tal – tilltro till styrningens möjligheter 
Av det första empiriska kapitlet framgår att det rådde i det närmaste en total 
politisk enighet i Sverige om införandet av en obligatorisk central 
förhandsgranskning av läroböcker under 1930-talets senare del. Den 
oenighet som fanns handlade om vem som skulle utföra förhands-
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granskningen och då främst vilken roll Skolöverstyrelsen skulle ha. Hur kan 
vi förstå den i närmaste totala politiska enigheten att införa granskningen?  

 Det märks i 1930-talets politiska debatt om läroboksgranskningen att 
det fanns en stark tilltro till att staten kunde förändra läroböckerna i önskad 
riktning. Därom rådde politisk enighet. Denna starka tilltro till statens 
styrningsförmåga var ett generellt politisk fenomen under 1930-talet menar 
statsvetaren Bo Rothstein och juristen Lotta Vahlne Westerhäll. De 
beskriver den svenska politiska kulturen under 1930-talet, och fram till 
slutet på 1970-talet, som att den ”i osedvanligt hög grad” präglades av ”en 
stark tro på rationalism, planering och centralstyrning”. De fortsätter: 

Den grundläggande tankefiguren var att omfattande samhälls-
förändringar både borde och kunde genomföras på demokratisk väg i 
en process präglad av en kombination av rationalism och 
demokratisk legitimitet.477  

Tilltron till läromedelsgranskningens möjligheter utgjorde inte härvidlag 
något undantag utan stämmer väl med den tidsanda som Rothstein och 
Vahlne Westerhäll beskriver. Tilltron till statens förmåga att påverka var en 
förutsättning för införandet av granskningen, men kan i sig inte förklara 
varför ett behov av att kontrollera läroböckernas innehåll uppstod just vid 
denna tidpunkt. 

De två uttalade argumenten för att införa granskningen var, som 
framgått ovan, att hålla priserna på läroböckerna nere samt att garantera 
kvaliteten. Hur kan det komma sig att det blev så viktigt att garantera 
kvaliteten just vid denna tidpunkt? Långström har fört fram tanken att det 
beror på man uppfattade hot från odemokratiska grannländer som 
Sovjetunionen och Tyskland.478 Jag vill här lyfta fram en annan tänkbar 
aspekt nämligen bottenskolefrågan. Bottenskolefrågan var, som tidigare 
påpekats, den dominerande utbildningspolitiska frågan i Sverige under 
1900-talets första hälft. Utgångspunkten för bottenskolan var att alla barn 

                                                 

477 Bo Rothstein och Lotta Vahlne Westerhäll, “Introduktion,” i Bortom den starka statens 
politik? red. Bo Rothstein och Lotta Vahlne Westerhäll (Stockholm: SNS Förlag, 2005), s 9. 
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skulle gå i samma skola. En sådan förändring bör ha gjort frågan om vilket 
innehåll som ska förmedlas i denna skola, än viktigare. Utifrån en teoretisk 
förståelseram om att det pågår en ständig kamp om skolans innehåll, kan de 
alltmer intensiva diskussionerna om en så omfattande skolreform ha fram-
kallat ett ökat behov hos politikerna att kontrollera läroböckernas innehåll.   

Frågan om varför just införandet av en obligatorisk central 
förhandsgranskning valdes som medel för innehållspåverkan bör ses utifrån 
att detta var en form av styrning som redan tillämpades i bland annat 
Finland och Norge. De hade infört en obligatorisk förhandsgranskning 
1872 respektive 1889/1908. Vidare diskuterades ett eventuellt införande av 
förhandsgranskning även i Danmark vid mitten 1930-talet.479 Det fanns 
således närliggande exempel där just den här formen av påverkan 
tillämpades. I den utredning som genomfördes i Sverige innan förslaget om 
förhandsgranskning lades fanns inga explicita hänvisningar till Finland och 
Norge. Det fanns dock en bilaga om läroboksfrågan i Danmark, som 
beskrev hur ett eventuellt införande av en obligatorisk läroboksgranskning 
diskuterades för folkskolans böcker i Danmark.480  En jämförelse mellan 
föreliggande studie och Bratholms studie över införandet av granskningen i 
Norge och Lehtonens studie av införandet i Finland visar att de politiska 
argumenten bakom ett införande av förhandsgranskning är mycket lika.481  

Hur kan man då förklara att förhandsgranskningen infördes så mycket 
tidigare i Finland och Norge än i Sverige? En hypotes är att förklaringen 
ligger i att språkliga, religiösa och andra motsättningar var mer uttalade i 
Finland och Norge, vilket skulle öka det politiska behovet av att kontrollera 
läroböckernas innehåll. Bratholm tar upp religiösa motsättningar mellan 
grundtvigianska och pietistiska värderingar som viktig faktor till varför den 
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första förhandsgranskningen av läroböcker i Norge infördes.482 Att den 
finländska granskningen kan förstås utifrån kulturella och språkliga 
motsättningar framgår av historikern Håkan Anderssons studie om historie-
ämnet i Finland, 1843-1917. Han visar på att en historielärobok kunde bli 
förbjuden, då den endast fokuserade på det finländska folket och det finska 
språket och därmed exkluderade det svenska. Andersson beskriver även hur 
den ryske generalguvernören Bobrikov vid sekelskiftet 1900 var missnöjd 
med de finländska läroböckerna och ville att granskningen skulle bevaka 
ryska intressen.483  I Sverige var inte religiösa och språkliga motsättningar 
lika starka och här blev granskningsbehovet påkallat först när det började bli 
en realitet att alla barn skulle kunna gå i samma skola.  

Ovanstående kan följaktligen sammanfattas i att läromedels-
granskningen infördes i Sverige för att det fanns en politisk vilja att påverka, 
det fanns en tilltro till att det var möjligt och det fanns förebilder i grann-
länderna som visade hur det kunde genomföras. Från detta ska vi se vidare 
på hur vi kan förstå avvecklingen av förhandsgranskningen. 

1990-tal – misstro mot styrningens möjligheter 
Avvecklingen av förhandsgranskningen av läromedel kan beskrivas både 
som stegvis och som plötslig och snabb. Den skedde stegvis i bemärkelsen 
att en decentralisering av läromedelsfrågan påbörjades redan under 1970-
talet när bara vissa läromedel skulle granskas och ytterligare ett steg togs 
1983 när läromedlen inte längre kunde stoppas. Även om läromedels-
granskningen förändrades i och med dessa två riksdagsbeslut är det dock 
tydligt att politikerna inte var beredda att vid dessa två tillfällen helt släppa 
makten över läromedlens innehåll. Beslutet att fullständigt avveckla den 
sista förhandskontrollen och decentralisera makten över skolans läromedel 
kom plötsligt och förverkligades snabbt. Liksom införandet verkar det även 
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ha tagits i en fullständig politisk enighet. Hur kan vi förstå att politikerna vid 
1990-talets början inte ville att denna påverkansmöjlighet skulle användas 
längre?  

Två olika förklaringar till avvecklingen av förhandsgranskningen i 
Sverige har nämnts i tidigare forskning. Den första är Långströms förklaring 
att Sovjetunionens fall ledde till att Sverige inte längre hade några hotfulla 
odemokratiska grannar och därmed var behovet av förhandsgranskning inte 
längre påkallat.484 Holmén ansåg den förklaringen som mindre trolig, men 
tillskrev ändå Östblockets kollaps en betydelse. Denna kollaps ledde till en 
minskad tro på statlig styrning och ökad tilltro till marknadslösningar, 
menar Holmén.485 Mot bakgrund av vad som framkommit i kapitel två 
finner jag varken Långströms eller Holméns förklaringar tillfredsställande. 
Det som istället bör betonas är förändringarna i den svenska 
utbildningspolitiken under 1980- och 1990-talen. Det var en utveckling som 
hade inletts redan under 1970-talet. Denna utveckling kan kort 
sammanfattas med att kritiken mot skolan ökade, både från den politiska 
vänstern och högern. Den tidigare optimismen om skolans möjligheter 
ersattes av en pessimism. Vidare betonades individens ansvar starkare och 
tilltron till individens förmåga ökade. Utvecklingen var inte specifikt svensk 
utan en del av en internationell decentraliseringstrend. Här finns således 
internationella influenser, precis som Långström och Holmén också talar 
om. Jag menar dock att deras tidsperspektiv är för kort och att influenserna 
måste sökas redan på 1970-talet. Rothstein och Vahlne Westerhäll talar även 
de om att den tidigare tilltron till statens styrningsförmåga började avta 
under 1970-talet. Under 1980-talet och framåt fortsatte sedan ”tilltron till 
möjligheten att genom centralt utformade strukturreformer och planering 
förändra samhället eller åtgärda viktiga samhällsproblem” att försvagas.486  

1991 hade de svenska politikerna inte längre tilltro till förhands-
granskning som ett effektivt medel att påverka läromedlen. Besluten om 
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förhandsgranskningen speglar sålunda inte främst en förändrad inställning 
till viljan att påverka eller inte påverka läromedlens innehåll, utan snarare en 
förändrad inställning till tilltron med vilka medel som en sådan påverkan 
kan uppnås. 1991 var tilltron till målstyrning dominerande i läromedels-
frågan i hela det politiska fältet och därmed hade inget politiskt parti ett 
intresse av att argumentera mot nedläggningen. Men vad var det för 
granskningsverksamhet som man avvecklade? Hur hade den fungerat i 
praktiken?  

Genomförande och effekter  
De två argument för förhandsgranskning som framfördes i den politiska 
debatten var, som sagts, att hålla nere kostnaderna för läromedlen och att 
säkra kvaliteten i läromedlen. Det är mål som är svåra att motsätta sig och 
det rådde till synes enighet om dem. Som framgått i tidigare kapitel kunde 
det dock råda stor oenighet om vad som avsågs med kvalitet. På 1970-talet 
betonades främst objektiviteten. Det blev ett honnörsord som det inte gick 
att gå emot. Även här var de politiska partierna eniga på ytan, men talade 
ändå om olika saker. För kommunisterna var objektivitet att ge plats åt en 
historiematerialistisk uppfattning. För de borgerliga kunde objektivitet vara 
att förhindra en för stark historiematerialistisk uppfattning. Ett mål för 
granskningen som det dock rådde enighet om i den politiska debatten under 
hela den undersökta perioden var att läromedlen skulle vara i enlighet med 
läroplanen. Läroplanen är en produkt av de politiska partiernas 
kompromissande på formuleringsarena. Det är logiskt att politikerna till-
mätte den kraft och såg den som en styrningsmöjlighet. 

Vad var det då som Läroboks-/Läromedelsnämnden och deras 
granskare granskade? Generellt sett blev det ofta ett letande efter sakfel och 
kommentarer angående vilket innehåll som hade valts. Det blev en ämnes-
mässig innehållskontroll, som hade litet stöd i lag och instruktioner. Det 
kan, som påpekats tidigare, jämföras med liknande resultat i den norska 
undersökningen som genomfördes 1982.487 Ett sådant resultat bör förstås 
utifrån att genomförandet till stor del är en fråga om aktörernas vilja, 

                                                 

487 Bjørndal, Et studium i laerebøkenes didaktikk. 



Statlig påverkan på läromedel – igår, idag och imorgon 

217 

förståelse och kunnande. Granskarna var ofta ämnesexperter, med 
anknytning antingen till skolämnet eller till universitetsämnet i fråga. 
Sakkunskaper i ämnet och urvalsfrågor bör ha varit sådant som de 
behärskade väl. En hypotetisk fråga är om granskningens innehåll hade 
kunnat se annorlunda ut med andra granskare. Det faktum att aktörernas 
betydelse har blivit tydliga i flera sammanhang i den här studien talar för 
det.  

Objektivitet – genomslag på alla nivåer 
När det gäller objektivitet har det visats att det fick förhållandevis stort 
genomslag i granskningen direkt efter lagändringen 1974. En av de centrala 
aktörerna i detta genomslag var professor Jörgen Westerståhl. Han var en 
viktig person bakom införandet av objektivitet som ett väsentligt kriterium 
för läromedelsgranskning. Han hade vidare en framträdande position i 
uttolkningen av lagen, både i formulerandet av granskningsinstruktioner och 
i skrivandet av enskilda utlåtanden. Fallet Moment Samhällskunskap visar 
också att Läromedelsnämnden satte stor tilltro till Westerståhls utlåtanden. 
Samtidigt verkade Westerståhl i ett större sammanhang där objektiviteten 
sattes på den dagspolitiska agendan. Westerståhls betydelse för objektivitets-
tolkningen när det gäller medier och då främst Sveriges Radio har 
uppmärksammats i tidigare forskning. Torsten Thurén har skrivit om 
Westerståhls objektivitetsundersökningar för Sveriges Radio. Thurén 
framhåller inte bara Westerståhls betydelse som forskare, utan betonar hans 
betydelse som ideolog. Thurén skriver: 

Men han [Westerståhl] är också en ideolog som satt djupa spår i 
debatten. Hans objektivitetsundersökningar är nämligen inte bara 
vetenskapliga studier utan även vältaliga pläderingar för demokratisk 
konsensus, vapen i kampen mot ’vänstervridningen’.488 

Thurén beskriver Westerståhls undersökningar som ”ideologiska produkter, 
som vapen i tidens ideologiska kamp”. Han menar att dessa ”vapen” främst 
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skulle användas mot ”den partiska ensidighet, den manipulativa styrning av 
nyhetsutbudet” som Westerståhl anklagade vänstern för.489  

Vad som inte uppmärksammats tidigare, men som lyfts fram i denna 
studie är att Westerståhl även hade en stor betydelse för granskningen av de 
svenska läromedlen under 1970-talet. Hans insatser som ideolog präglade 
inte bara debatten om medierna, utan satte också en stark prägel på 
läromedelsgranskningens reella genomförande. Westerståhls utlåtanden om 
enskilda läromedel, i till exempel ärendet Moment Samhällskunskap, kan läsas 
som ideologiska texter och ”vapen” i en kamp om läromedlens innehåll, 
riktat mot en vänstervridning inom läromedelsområdet.  

Objektivitet spelade en stor roll i ärendet Moment Samhällskunskap. Det 
var med hänvisning till bristande objektivitet som granskare� Westerståhl och 
Läromedelsnämnden inte godkände den första upplagan. Fallet Moment 
Samhällskunskap visar också något väsentligt när det gäller förhands-
granskningens resultat: förhandsgranskningen kunde, i konkreta fall, få stora 
konsekvenser för läromedelstexten. När förlaget Studentlitteratur argument-
erade att deras läromedel uppfyllde läroplanen och därmed borde god-
kännas, lämnades det utan kommentar från Läromedelsnämndens sida. Det 
föranleder oss att se närmare på läroplanens roll i granskningen. 

Läroplanen – en politisk produkt på en verkställande arena 
Ett område där den statliga styrningens eventuella framgång är betydligt mer 
tveksam gäller frågan om granskning i enlighet med läroplanen. Ovan har 
tydligt visats att läroplanens betydelse betonades mer på formuleringsarenan 
än på realiseringsarenan. Det var i den politiska debatten och i lagtexten 
som läroplanen lyftes fram som viktig. Redan i granskningsinstruktionerna 
hade betoning på läroplanen avtagit och det var få utlåtanden som framhöll 
läroplanen.  

En tänkbar tolkning av att läroplanen inte påtalades i granskarnas 
utlåtanden är att läromedlen ansågs uppfylla läroplanens krav, vilket skulle 
kunna förklaras på två olika sätt. Det ena alternativet är att en granskning av 
efterlevnad till läroplanen var överflödigt för att läromedlen ändå uppfyllde 
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läroplanens krav.  Den andra tolkningen är att granskningen fungerade 
preventivt och att vetskapen om att förhandsgranskningen skulle genom-
föras ledde till att förlagen blev noga med att deras läromedel skulle uppfylla 
läroplanens krav. Något som kan tala för den senare tolkningen är den 
granskning av existerande läroböcker som gjordes vid mitten av 1930-talet, 
innan förhandsgranskningen hade införts. Vid den granskningen under-
kändes ett stort antal av de existerande läroböckerna för att de inte ansågs 
uppfylla de dåtida styrdokumentens krav.  

Att efterlevnad till läroplanen inte prioriterades vid läromedels-
granskningen kan också ges en alternativ förklaring. Som påtalats ovan är 
läroplanen en politisk kompromissprodukt. Det medför att den kan vara 
mångtydig och svårtolkad, vilket kan ha försvårat för granskarna att ha den 
som utgångspunkt. Granskarnas till synes begränsade användning av läro-
planen kan också jämföras med tidigare forskningsresultat som pekar på att 
läroplanen används i mycket liten omfattning av lärarna när de planerar och 
genomför sin undervisning. Detta har framhållits av bland andra Ulf P 
Lundgren. Han visade i en undersökning 1972 att 25% av lärarna uppgav att 
de ofta använde läroplanen i sin undervisningsplanering. Motsvarande siffra 
för läroboken var 88%.490 Liknande resultat har även tidigare pekats på från 
Svingbys undersökning där läroplanens mål ”i ringa omfattning tycks styra 
direkt”.491 Läroplanen är en produkt av formuleringsarenan. I det praktiska 
genomförandet på realiseringsarenan verkar den av aktörerna bedömas som 
mindre användbar för deras verksamhet. Det gäller för såväl lärare som 
läromedelsgranskare. 

Något som ytterligare kan ha försvårat användningen av läroplanen i 
granskningsarbetet, särskilt efter 1974, är den motsättning som fanns 
inbyggd i det politiskt formulerade granskningsuppdraget. Gransknings-
uppdraget skulle utgå både från objektivitetsbegreppet och från läroplanen. 
Det som aldrig explicit diskuterades av vare sig politiker eller genomförare (i 
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det här studerade materialet) är att läroplanen är en normativ produkt. Även 
om det i såväl Lgy70:s allmän del som i delen om samhällskunskapsämnet 
fanns skrivningar om objektivitet, krockar detta med andra mer normativa 
delar i läroplanen där till exempel en viss syn på demokrati och jämställdhet 
ska anammas. 492 Att genomföra en granskning som ska utgå från både dessa 
normativa antaganden och objektivitet samtidigt kan till synes bli 
problematiskt. Problematiken kan jämföras med den samtida problematik 
som Thurén beskriver, med hänvisning till Herbert Söderström, för Sveriges 
Radio. Även Sveriges Radios verksamhet skulle utgå från objektivitet och 
opartiskhet och samtidigt värna en västerländsk demokratimodell, vilket 
kunde vålla problem till exempel i hur kommunistpartiet skulle presenteras 
och bemötas.493 

Granskningens effekter 
Inledningsvis presenterades en översikt över tidigare forskning om statlig 
styrning av skolan. Resultaten kan sammanfattas med att staten kan styra 
skolans form, men det finns en skepsis om statens möjligheter att styra 
skolans och undervisningens innehåll. Statens styrning har svårt att nå ända 
in i klassrummet. Vad som framhållits i tidigare forskning är däremot 
läromedlens påverkan på undervisningens innehåll. Var då en förhands-
granskning av läromedel en alternativ styrningsform som kunde påverka 
skolans innehåll? 

Om vi summerar vad som hittills framkommit om statens möjligheter 
att påverka läromedlens innehåll genom en förhandsgranskning kan två 
viktiga konstateranden göras: Det första är att inte heller när det gäller 
läromedelsgranskning är det frågan om något enkelt och oproblematiskt 
genomförande av de politiska besluten. Resultatet är beroende av aktörerna 
på realiseringsarenan och deras förståelse, vilja och kunnande. Objektivitet 
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betonades i genomförandet, medan läroplanen inte betonades. Denna 
styrningsform var således inte heller någon säker väg för påverkan.  

Det andra konstaterandet är dock att granskningen kunde, i vissa fall, 
leda ända fram till lärobokstexten. Vinklingar och ordval i elevernas böcker 
påverkades. I dessa konkreta fall fanns en tydlig påverkan från politisk 
debatt, via lagtext, riktlinjeskrivning och granskning till utformningen av 
den konkreta läromedelstexten. I dessa fall nådde resultaten av den statliga 
styrningen ända in i klassrummet. 

Det faktum att det fanns en statlig förhandsgranskning, innebar det 
några generella effekter på läromedlen? Granskningens direkta och indirekta 
effekter på läroböckerna har tidigare diskuterats av Sture Långström.  Han 
utgår i sin diskussion från sin studie av den formella beskrivningen av 
granskningsuppdraget och intervjuer med läroboksförfattare i historia. Alla 
författarna säger att de hade granskningen i åtanke när de skrev, men det 
varierar i vilken omfattning de säger att de påverkades av den. Några säger 
att den var ett hinder för att kunna skriva mer fritt.494  

Långström diskuterar möjliga direkta såväl som indirekta effekter av den 
statliga förhandsgranskningen. Han menar att det i det närmaste är omöjligt 
att fastställa vilken betydelse granskningen hade. De direkta effekterna var 
troligen att produktionen fick en jämnare kvalitet och att beskrivningen av 
känsliga frågor blev mer mångsidig. Tänkbara indirekta effekter var att 
läroböckerna kan ha blivit mer utslätade och ”i vissa fall tråkiga och 
intetsägande”, hävdar Långström.495   

I denna studie har inte framkommit något som motsäger Långströms 
slutsatser. Hans diskussion fokuserar på vad det faktum att det fanns statlig 
förhandsgranskning direkt eller indirekt innebar för lärobokens utformning. 
Den diskussionen ska här kort kompletteras med vad granskningen kan ha 
inneburit för synen på läroboken.  

Läroboken har en praktisk funktion i det att den underlättar det 
vardagliga arbetet för såväl lärare som elever. Utöver denna praktiska 
funktion talar Boel Englund om en legitimerande funktion. Den legitimer-
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ande funktionen innebär att lärare sätter en tilltro till att läroboken följer 
läroplanen. Om undervisning följer läroboken är lärarna därmed övertygade 
om att de också per definition följer läroplanen.496 De forskningsresultat 
som pekats på ovan, där läroboken uppges som mer styrande än läroplanen 
i det dagliga arbetet i skolan, kan tolkas utifrån den legitimerande 
funktionen. Enligt en sådan tankegång kan läroboken ersätta läroplanen i 
det dagliga arbetet. Denna legitimerande funktion bör ha stärkts av en statlig 
förhandsgranskning som enligt lagtexten skulle granska läromedlens 
enlighet med läroplanen. I och med granskningen hade staten godkänt 
läromedlet och samtyckt till att det uppfyllde läroplanens krav. Vad som 
framkommit ovan är dock att läroplanen till synes spelade en liten roll även 
i genomförandet av granskningen.  

Två olika arenor – en återblick på teoretiska 
utgångspunkter 
Innan vi lämnar genomförandet av granskningen för att diskutera vad som 
kan ha hänt efter avvecklingen ska några korta reflektioner om de teoretiska 
utgångspunkterna vad gäller genomförande av politiska beslut lyftas fram. 

En viktig utgångspunkt har varit uppdelningen i formulerings- och 
realiseringsarena. Denna uppdelning har varit fruktbar och hjälpt till att 
synliggöra de olika logiker som bidrar till att exempelvis synen på läroplanen 
blev så skiftande i den politiska debatten och vid det reella genomförandet. 

Lindensjö och Lundgren talar även om medieringsarenan och de 
påpekar att det, dessvärre, är ont om studier om hur den politiska 
styrningen av skolan, transformeras och presenteras medialt.497 Därvidlag 
utgör inte denna studie något undantag. I det här arbetet har det inte funnits 
utrymme för ett studium även av medierna och medieringsarenan. En studie 
över hur läromedelsgranskningen har framställts i olika mediesammanhang 
vid olika tidpunkter vore dock en intressant uppgift för framtida forskning. 
Resultaten från den här studien tyder på att 1960- och 1970-tal vore en 
                                                 

496 Boel Englund, “Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning,” 
Läromedlens roll i undervisningen, Skolverkets rapport 2006:284, Forskarbilaga  (2006): s 11, 25. 
497 Lindensjö och Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning  s 175-176. 
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särskilt intressant tidsperiod, främst på grund av den politiska polariseringen 
och allmänna objektivitetsdebatten under dessa decennier. 

Samtidigt som uppdelningen i de två arenorna har varit fruktbar har 
studien ytterligare belyst att denna uppdelning också måste problematiseras. 
Här har bland annat visats att verkställandet av beslut på realiseringsarenan i 
praktiken genomförts innan det formella beslutet tagits på formulerings-
arenan. Studien har även visat exempel på personer som har varit aktiva i 
såväl beslutsfattande som genomförande. Den tidigare nämnde Jörgen 
Westerståhl och Otto Holmdahl, som var generaldirektör för Skol-
överstyrelsen och tillika riksdagsman för högern på 1930-talet, exemplifierar 
båda varför en enkel uppdelning mellan beslutande politiker och 
genomförande tjänstemän inte låter sig göras. Westerståhl var aktiv i 
utarbetandet av det förslag som han sedan var med om att uttolka. 
Holmdahl anförde i riksdagen den opposition som ville att Skol-
överstyrelsen skulle få uppdraget att genomföra förhandsgranskningen. 
Även SIL:s sista överdirektör Carin Beckius gjorde ett försök att påverka 
det politiska beslutsfattandet och förhindra en nedläggning av SIL. Dessa 
tre är samtliga exempel på aktörer som rörde sig på såväl formulerings- som 
realiseringsarena.   

Studien ger således ytterligare fog för att en användning av 
arenabegreppen måste kombineras med en medvetenhet om att processerna 
på de olika arenorna kan vara parallella och att samma aktörer kan vara 
aktiva i de olika processerna.  

Läromedelspåverkan idag 
1991 avvecklades den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel. 
Det är idag producenter och konsumenter som ska avgöra kvaliteten på 
läromedlen. Det finns dock en indirekt statlig påverkan. I den 
decentraliserade och målstyrda skolan är tanken att läromedlen ska bedömas 
och väljas av professionella lärare utifrån deras uppdrag att i undervisningen 
realisera de mål som formuleras i läroplan och kursplaner. Det finns även en 
möjlighet till en statlig efterhandsgranskning i form av tillfälligt tillsatta 
undersökningar av läromedel som ska kunna utföras av Skolverket. Även 
dessa undersökningar ska då utgå från läroplanen. Denna senare möjlighet 
har dock i realiteten endast använts vid ett enda tillfälle under de 18 år som 
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den har funnits.498 Den indirekta styrning som staten idag utövar på 
läromedlen och deras innehåll är således tänkta att ske via läroplanen.  

Mot bakgrund av föregående avsnitt kan man tänka sig att avvecklingen 
av granskningen har lett till att den legitimerande funktionen hos läroboken 
har minskat. Det finns dock det som talar för en motsatt utveckling. Den 
utbildningspolitiska decentraliseringen och målstyrningen har lett till annan 
typ av läroplan, med vagare direktiv och mål. I en tid med vagare kurs-
planer, kan läroboken än mer ta över rollen som läroplanens konkreta form 
och den legitimerande funktionen stärks därmed. Detta förhållande har till 
exempel påpekats av Johnsen et al.499 Denna utveckling skulle således peka i 
riktning mot en starkare ställning för, den ogranskade, läroboken.  

I detta sammanhang bör även två andra tendenser på läromedels-
området lyftas fram. Den första är den pågående IT-revolutionen, där 
traditionella läromedel får ökad konkurrensen från andra nya läromedels-
kategorier. Somliga frågar sig om läroboken har spelat ut sin roll.500 I en 
forskningsöversikt, sammanställd 2006, menar dock Boel Englund att även 
om den traditionella läroboken verkar har tappat något på senare år, så tyder 
forskningsresultaten fortfarande på en mycket stark ställning för den 
traditionella läroboken i den svenska skolan.501  

Den andra tendensen som bör lyftas fram här är så kallade sponsrade 
läromedel. Det är läromedel som ges ut och betalas av företag, myndigheter 
eller organisationer. Enligt en undersökning från 2009 uppger 60% av de 
500 tillfrågade grundskollärarna att de har använt sponsrade läromedel.  
2001 var motsvarande siffra 40%.502 De sponsrade läromedlen har en fördel 
för en ansträngd skolbudget genom att de är gratis. Vidare kan de, om 
avsändaren så önskar, vara ständigt uppdaterade i nya upplagor och på så 
                                                 

498 Resultaten presenterades i rapporten  I enlighet med skolans värdegrund? 
499 Johnsen et al., Kunskapens texter: jakten på den goda läroboken  s 30. 
500 Se exempelvis UR:s radioprogram Skolministeriet Läroboken – har den spelat ut sin roll? 
sänt 2009-02-10, Lärarnas tidnings temanummer om läromedel, nr 6, 2009,  
501 Englund, “Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning,” s 25. 
502 Undersökningarna utfördes av Skop på beställning av Lärarnas Tidning. Se vidare i “Allt 
fler använder sponsrade böcker,” Lärarnas tidning, nr. 6 (2009). 
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sätt hållas ständigt aktuella. Landsorganisationen, LO, och Svenskt Närings-
liv är exempel på två organisationer som producerar sponsrat gratismaterial 
till skolorna. 503 I en intervju i Lärarnas tidning motiverar en representant för 
Svenskt Näringsliv deras sponsring av läromedel på följande sätt: 

Varför lägger man då ut stora pengar på gratis undervisningsmaterial 
till lärare? Frågan går till Kristina Scharp, chef på organisationens 
[Svenskt Näringslivs] avdelning för skola och utbildning.   
  - Vi vill bidra med de kunskaper och erfarenheter vi har på 
områden där det saknas en balanserad syn i de vanliga läromedlen, 
säger hon och nämner klimat- och miljödebatten, synen på företag-
ande och den ekonomiska politiken som exempel.  
  - För oss är det ett problem att skolböckerna inte tar upp 
företagandet och dess betydelse. Vi anser också att det förekommer 
direkta felaktigheter i vissa läromedel, säger Kristina Scharp.504 

Även idag finns således en kamp om läromedlens och skolans innehåll.  
Det finns ingen lag som reglerar användningen av sponsrade läromedel i 

skolan. Det finns dock riktlinjer, utarbetade 2004 av Konsumentverket, i 
samarbete med Skolverket och dåvarande Svenska Kommunförbundet, när 
det gäller sponsring och skolor. Där kan man läsa att skolorna måste väga 
”sponsringens utbildningsvärde mot dess påverkanseffekt”. Det material 
som tillhandahålls måste vara i enlighet med läroplanerna och det måste 
vara opartiskt. Vidare ska det enbart fungera som komplement till annat 
material. 505 

                                                 

503 Att LO och Svenskt Näringslivs företrädare, Svenska Arbetsgivareföreningen, har haft 
intresse i läromedelsfrågor under en längre tid framgår av Lisbeth Lundahl, Efter svensk 
modell: LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-90 (Umeå: Boréa, 1997) s 133-134. 
504 “Allt fler använder sponsrade böcker.” 
505 Konsumentverket, “Sponsring i skolan - vägledning för utarbetande av lokal policy för 
sponsring”  
http://www.konsumentverket.se/Documents/skola_ungdom/sponsring_skolan.pdf. En 
intressant notering är att även om utarbetandet av riktlinjerna har skett i samarbete med 
Skolverket, så utges de av Konsumentverket och går endast att finna på deras hemsida, inte 
på Skolverkets. 
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Hur förhåller sig dessa läromedel till läroplanens mål? Vilka världsbilder 
förmedlar de? Vem granskar dem? Svaret på den sista frågan är att det är 
den enskilde lärarens ansvar. De undersökningar som refererats ovan tyder 
på att användandet av sponsrade läromedel ökar. Men de berättar inget om 
innehållet i läromedlen och hur dessa läromedel används. Hur förhåller sig 
professionella lärare till sponsrade läromedel? Här behövs vidare forskning. 

I den utredning som 2008 kom med ett förslag till en ny lärarutbildning 
skriver utredaren: ”Tidigare kontrollerades alla läromedel centralt, men 
sådan kvalitetskontroll ska i den decentraliserade skolan åligga läraren.”506 
De konsekvenser som utredaren drar för den framtida lärarutbildningen är 
att de blivande lärarna kommer att behöva ”läromedelskunskap i vid 
bemärkelse”.507 Här visas tydligt att det som tidigare varit en statlig och 
politisk angelägenhet, nu är den enskilde individens ansvar. Hur hanteras 
detta ansvar på de enskilda skolorna? Hur hanteras det inom lärar-
utbildningen? Detta är exempel på angelägna frågor som forskningen ännu 
har kvar att besvara.  

Läromedelspåverkan imorgon? 
Statsvetaren Jon Pierre tecknar två olika tänkbara modeller för den framtida 
styrningen av den svenska skolan. Han kallar dem för mångfaldsmodellen 
respektive likvärdighetsmodellen. Mångfaldsmodellen innebär en fördjup-
ning av den inslagna decentraliseringen med ytterligare fokus på brukar-
inflytande, profilering, specialisering och marknadsval. Likvärdighets-
modellen innebär en återcentralisering av skolan. Det är inte en återgång till 
det gamla eftersom det sker i ett nytt institutionellt system. I denna modell 
betonas allas rätt till likvärdig skola och enhetlig utbildning. Styr-
dokumenten blir här åter mer detaljerade och kontrollverksamheten 
stärks.508  

                                                 

506 SOU 2008:109, s 185-186 
507 Ibid. s 200 
508 Jon Pierre, “Epilog,” i Skolan som politisk organisation, red. Jon Pierre (Malmö: Gleerups, 
2007), s 188-189. 
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Dessa två modeller kan även användas för att fundera över hur statliga 
påverkan på läromedlens innehåll kan komma att utformas framöver. I 
mångfaldsmodellen skulle det lokala ansvaret fortsätta att betonas. Här 
skulle staten kunna frånsäga sig intresset av att påverka läromedlen. Om 
staten dock skulle vilja uppnå förbättringar av läromedlen, skulle det främst 
handla om att stärka lokal kompetens. Det skulle kunna ske genom 
exempelvis ökad läromedelskunskap i lärarutbildningen, för att stärka 
lärarnas professionella bedömning och användning av läromedlen.  

I likvärdighetsmodellen skulle återigen någon form av statlig förhands-
kontroll av läromedlen kunna bli aktuell. Det skulle, enligt Pierres logik, inte 
kunna bli en återgång till den tidigare, utan skulle i ett nytt institutionellt 
sammanhang få en ny utformning. En sådan utveckling skulle då kunna 
motiveras av ett behov av att stävja att andra intressenter, via till exempel 
sponsrade läromedel, tar över kontrollen av vad som står i läromedlen.  

Modellerna är, som Pierre påpekar, tillspetsade för att visa på två 
ytterligheter. Vilken riktning man väljer att gå i är en politisk fråga och ligger 
utanför den här studiens ramar. Men denna studie lämnar nya bidrag till 
våra kunskaper om statlig påverkan på skolans innehåll, statens föränderliga 
inställning till sina egna påverkansmöjligheter och om argument kontra 
resultat i en av de processer som varit med och format svenska läromedel 
under 50 år. Det är kunskaper som behövs för att förstå varför den svenska 
läromedelsmarknaden ser ut som den gör idag och för att kunna föra en, 
nödvändig, diskussion om hur vi vill att den ska se ut imorgon. 
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Summary 

The State and the Textbook  
The State Approval Scheme for Textbooks and 

Teaching Aids in Sweden 1938-1991 

Points of departure 
This thesis focuses on the state’s influence on Swedish textbooks. From 
1938 to 1991 the Swedish state had an official approval scheme, regulated 
by law, for examining books before they could be used as textbooks in 
Swedish schools. The work was performed by an approval committee with 
the help of specially appointed reviewers. From 1938 until June 1974 
reviews were compulsory for all textbooks that were to be used in school. 
There were several aspects that were to be examined, for instance the price 
of the book and that the content corresponded to the national curriculum. 
From July 1974, and until the official approval scheme was repealed in 
1991, the review was compulsory only for textbooks and teaching aids in 
the social sciences. Social sciences included civics, history, geography and 
religion. During this period the aim of the approval scheme was to see that 
the textbook was objective and in accordance with the goals and guiding 
principles of the national curriculum. From 1983 the approval committee 
was no longer to decide whether a textbook was to be accepted or not. The 
work of the approval committee can from here on be seen as a sort of 
consumer guidance. After 1991 there has been no official approval scheme 
at all of textbooks in Sweden 

The theoretical starting point for this study is curriculum theory in 
combination with concepts of implementation from political science. It is 
stressed that the political decision making and the implementation of the 
reforms take place in different contexts. Lindensjö and Lundgren’s (2000) 
two concepts context of formulation and context of realisation are used. Although 
the decision making process and the implementation process take place in 
different contexts there is no clear-cut distinction between the two. The 
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same actors can be active in both processes and the implementation can 
start before the official decision is made (Sannerstedt, 2001). The outcome 
of the political steering is dependent on the actors’ understanding, 
willingness and ability to implement (Lundquist 1987).  

The aim of this thesis is to study both the political discussion about, and 
the actual implementation of, the approval scheme in Sweden between 
1938-1991. The following questions are raised: 

� Why was the approval scheme introduced and why was it repealed? 
Which arguments were expressed in the political debate? How can 
these historical changes be understood? 

� How was the approval scheme implemented when it came to civic 
textbooks for upper secondary school? What was reviewed? 

� What were the relations between the political arguments and the 
reviews performed? How can these relations be understood? 

The thesis is mainly a qualitative study of text material, apart from chapter 
four which also includes a quantitative study of the reviewers’ statements. 
The unpublished material from the approval committee, which is used in 
the study, is filed in the Swedish National Archives. 

Main findings  
Chapter two deals with the political debate about the approval scheme for 
textbooks. The political debate has been divided into three periods. During 
the first period, from the 1930s to the 1950s, there was a political consensus 
to have an official approval scheme. There were two main arguments for 
adopting the approval scheme; the first, most common in the 1930s, was to 
keep down the cost of the textbooks. (The students’ families paid for the 
books.) The second argument was to guarantee the quality of the textbooks. 
The fact that there was a political consensus about the approval scheme did 
not mean that there was no debate. The question of who was to perform 
the approval caused a major debate and the organization was revised several 
times.  

The second period was from the 1960s until the 1980s. During this 
period there was no longer a consensus about the approval scheme. 
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Between 1959 and 1961 the liberal party proposed several motions for the 
repeal of the approval scheme. They received no support from the other 
parties. Two official government reports also proposed to repeal the 
approval scheme, but the government and the majority in the parliament 
were, during this period, in favour of keeping the approval scheme. 

During the third period, the 1990s, there was a political consensus to 
repeal the approval scheme. The approval scheme was repealed in 1991. 
The government introduced the suggestion to repeal the approval scheme 
in a bill which mainly dealt with other educational reforms. The bill was 
passed by the parliament without any objection or debate concerning the 
approval scheme. The approval scheme was repealed in silence. 

Chapter three deals with the written instructions from the approval committee 
to the appointed reviewers. In these instructions the approval committee 
described what they expected from the reviewers. From 1938 until 1974 the 
law was detailed about what was to be reviewed. Eleven items were listed, 
including the design of the book and the language, that the content should 
be in accordance with the national curriculum, and that it should be 
objective and scientific. In the beginning the approval committee mostly 
referred to the law but gave the reviewers little help in interpreting the law. 
Later on, especially in the 1960s, the instructions were more detailed and 
pointed out what the reviewers should focus on.  

In 1974 a new law came into force, which said that the approval should 
concentrate on questions of objectivity and that the contents were in 
accordance with the national curriculum. The approval committee 
appointed a working team to write instructions for the reviewers. This 
memorandum with instructions was altered slightly in 1977, 1984 and 1988, 
but the main part of the memorandum was kept unchanged until the 
approval scheme was repealed in 1991. The memorandum was based on six 
questions that the reviewers were expected to use when they examined the 
textbooks. The first five questions were all about different aspects of 
objectivity. The sixth question was whether the contents were in accordance 
with the national curriculum. Questions one to five are, in the 
memorandum, followed by comments, explanations and examples, in order 
to make the intention of the questions clear for the reviewers. The last 
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question though, is only followed by a few quotations from the curriculum 
and the government bill.  

In 1988 a change of order was made. In this version the question of the 
content being in accordance with the curriculum was placed first. In 
addition it was now stressed that the review had two main purposes: to 
guarantee objectivity and to ensure correspondence with the curriculum. 
The other five questions in the memorandum had kept their relative 
positions.  

Chapter four deals with the reviewers’ statements about textbooks in civics 
for upper secondary school. Six time periods were chosen and all the 
statements about civic textbooks from these periods have been studied. The 
time periods and the amount of statements in each period can be seen in 
the following table: 
 

Period 1948-50 1962-63 1973-74 1974-75 1983-84 1990-91 

Amount of 
statements 9 15 20 45 11 9 

 
The statements have been read thoroughly and from this material four 
different categories have been created. Each of the categories concerns a 
specific aspect of the textbook relating to its quality and suitability as a 
useful aid in the school context. These four categories are: 

Correctness – Here the main focus is on the facts in the book. It is seen as 
crucial that the facts are correct. There must be no intentional or 
unintentional factual errors. It is also important that the facts are as up-to-
date as possible, considering the printing date. The facts also need to cover 
the most essential aspects of the subject.  

Balance – Here the most central consideration is that there is no hidden 
agenda in the textbook. The text and the pictures have to be neutral. The 
author is not allowed to propagate a particular opinion in the book. 
Avoiding controversial subjects is not seen as the way to solve this problem. 
On the contrary, it is seen as important that controversial subjects are 
described and that different perspectives are balanced against each other.  
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Design – In this category it is seen as most important that the textbook 
has a good educational design. The language is important and it should 
neither be too difficult nor too simple. Another essential part is how the 
content of the book is arranged. The textbook should awaken the pupils’ 
interest in the subject. This is not only a question of text, but here the 
pictures and maps are also considered. The book and the tasks given to the 
pupils should be absorbing and activating.  

Compliance – Here the most important criterion for an approved 
textbook is that it is in accordance with the instructions in the national 
curriculum. The book must cover the topics that are to be treated in the 
school subject. In the national curriculum there are also a few principal 
ideals: democracy, gender equality, international solidarity and critical 
thinking. It is crucial that each textbook brings these ideals forward. 

In a reviewers’ statement about a certain textbook several of the four 
categories described above may be represented. To be able to see how 
frequent each of the four categories is, every statement has been categorized 
according to its dominating category.  

Correctness was the most common category during the two first and 
the two last periods, although this category had little support in the law and 
the instructions from the approval committee. In the fourth period, 1974-
1975, the new law that focused on objectivity came into force. It had an 
immediate effect and the category of balance was the most common 
category during this period. This effect did not last though, and in 1990-91, 
there was no statement that was dominated by balance. At the political level 
it was often stressed that the textbooks should be in accordance with the 
national curriculum, but compliance was not a common category during any 
of the reviewed periods. 

Chapter five describes a case study. In 1974 the publisher Studentlitteratur 
made an application for a new series of textbooks called Moment 
Samhällskunskap. The series included 21 booklets and six of these were not 
accepted by the approval committee. The publisher and the authors had to 
rewrite the six booklets and in 1978 the new editions of the booklets had all 
been approved. The main criticism from the reviewers and the approval 
committee was that the booklets were not objective. The publisher’s main 
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argument for why the booklets should be approved was that they were in 
accordance with the national curriculum.  

In this study the first, not approved of, edition and the second, 
approved of, edition have been compared to reveal what was possible and 
not possible to write in a Swedish civic textbook at this time. In the second 
edition the former criticism of US activities in Central and South America 
had been reduced. Also the criticism towards the industrial countries for 
causing the problems in the developing countries, through colonial and neo-
colonial behaviour, was not as clearly expressed in the second edition. 

This study shows that in certain cases, the approval scheme could result 
in major changes in the textbooks. In this case the results of the state’s 
control reached all the way to the classrooms. 

Concluding remarks  
In the political debate about the approval scheme it is clear that in the 1930s 
there was confidence in the possibility to control teaching material through 
governmental actions. In the 1990s this confidence was gone. The silent 
repeal of the approval scheme must be understood in the context of major 
decentralising reforms in Swedish educational politics in the 1990s. 

This study shows that the implementation of the approval scheme was 
dependent on the actors understanding, willingness and ability to 
implement. The national curriculum, being a product of a political 
compromise, was often referred to by the politicians. It was, however, less 
used in the implementation of the approval. In the approval committee’s 
guidelines the focus was instead on objectivity and nor was accordance to 
the curriculum a dominating aspect in the reviewers’ statements. The case 
study shows that in the implementation context it was only the publisher 
and authors that referred to the national curriculum. The focus of the 
approval committee and the reviewers was that of objectivity. 
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1973:1868, 1902, 1903, 1905, 1907 
1981/82:130, 131 
1982/83:949 
1990/91:Ub183 
 
 

Utskottsbetänkanden 

Första kammarens första tillfälliga 
utskott  
1945:14 
Andra kammarens första tillfälliga 
utskott  
1945:9 
Statsutskottet  
1936:153 
1938:155 
1948:89 
1952:174 
1959:51 
1960:8 
1961:8 
1964:93 
Utbildningsutskottet (UbU)  
1973:28 
1981/82:8 
1982/83:15 
1990/91:4 
1990/91:17 
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Riksdagsprotokoll 

Första kammaren (FK) 
1936:43 
1938:37 
1945:25 
1948:17 
1952:21 
1959:12 
1960:17 
1961:19 
1964:24 
Andra kammaren (AK) 
1936:45 
1938:37 

1945:19 
1948:17 
1952:21 
1959:12 
1960:17 
1961:20 
1964:25 
Enkammarriksdag 
1973:100 
1981/82:55 
1982/83:93 
1990/91:44 
1990/91:126 
1990/91:129 

 

 
 

 
 

Övriga källor 
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL, 
http://www.fsl.se/index.asp?menu=1&umenu=2, 2003-09-09 

Lärarnas tidning, nr 6, 2009 (temanummer om läromedel)  

UR:s radioprogramserie Skolministeriet: Läroboken – har den spelat ut sin roll? , första 
sändningstillfälle 2009-02-10 kl 21.03 
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Hart, Thomas G fil dr 1974-75 1 

Hellzén, Nils (anknyt. Lärarutb) 1983-84 3 

Herz, Ulrich fil.lic nationalek 1962-63 3 

Hultén, Olof ekon lic 1974-75 1 

Hultkvist, Rudolf adjunkt 1973-74 1 

Jansson, Allan rektor 1948-50 3 
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Namn titel /tillhörighet tidsperioder 
antal 
utlåtanden 

Josephson, Orvar fil lic (nationalek?) 1948-50 1 

Karlsson, Karl-Gustaf fortbildningskonsulent 1974-75 2 

Larsson, Gudmund fil kand 1974-75 2 

Lindblom, Göran   1990-91 1 

Malmberg, Bengt lektor 

1973-74 
1974-75 
1983-84 
1990-91 24 

Medri, Margareta   1974-75 1 

Mörner, Magnus docent, Latinamerika institutet 1974-75 1 

Nilsson, Iréne   1990-91 1 

Nordén, Claes   1983-84 1 

Nordin, Stig adjunkt 1974-75 2 

Persson, Ingmar lektor 1973-74 5 

Petersson, Ann-Marie   1974-75 1 

Pettersson-Blom, Agneta forskn.ass statsk 1990-91 1 

Sandell, Anita   1974-75 1 

Sjöberg, Lennart   1983-84 1 

Söderblom, Robert hovrättsråd 1974-75 1 

Westerståhl, Jörgen professor, statsk 

1973-74 
1974-75 
1983-84 6 

Widstrand, Carl-Gustaf Nordiska Afrikainstitutet 1974-75 1 

Östlundh, Hans-Erik lektor  1962-63 5 
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BILAGA 2 
Nedanstående tabeller är en förteckning över samtliga granskningsutlåtanden som ingår i 
undersökningen som redovisas i kapitel 4. Varje tidsperiod redovisas för sig. 

1948-50 
Utlåtandets 
nummer 

Granskare Lärobok Författare 

I John S Ericson,  Medborgarbok för ungdomsskolor 

(37:e uppl) 

Nils Helger,  
Bengt Helger, 
Torsten Helger II Allan Jansson 

III Allan Jansson 
Förenta nationerna och världsfreden Arne Björnberg 

IV John S Ericson 

V Sixten Björkblom Förenta nationerna och dess 
föregångare 

Arvid Persson, 
Birger Beckman 

VI Allan Jansson Medborgarkunskap för fortsättnings o 
andra ungdomsskolor (13:e uppl) 

Rydén,  
Thomson VII John S Ericson 

VIII Orvar Josephson Nationalekonomi Poul Nyboe 
Andersen 

IX John S Ericson Förenta Nationerna världens största 
förening Ture Casserberg 

 

1962-63 
Utlåtandets 
nummer 

Granskare Lärobok Författare 

I Set Bergström Det svenska samhället, del 1 (3:e uppl) Norrman, Boalt 

II Ulrich Herz Vår ekonomi Det svenska samhället del 
2 (2:a uppl) Anders Östlind 

III Ulrich Herz 

Samhället i siffror (2:a uppl) Carl Ceder IV Yngve Fritzell 

V Sixten Björkblom 

VI Ulrich Herz Vår ekonomi Det svenska samhället  

del 2F (förkortad, 2:a uppl) 
Anders Östlind 

VII Hans-Erik 
Östlundh  
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Utlåtandets 
nummer 

Granskare Lärobok Författare 

(1962-04-16) 

VIII 
Hans-Erik 
Östlundh 

(1962-05-21)  

IX Set Bergström 

Det svenska samhället del 1F 
(förkortad, 3:e uppl) Norrman, Boalt X Åke Elmér 

XI Hans-Erik 
Östlundh 

XII Hans-Erik 
Östlundh Samhällskunskap för gymnasiet (4:e 

uppl) 

Dickson, 
Eriksson,  
Håstad XIII Åke Elmér 

XIV Hans-Erik 
Östlundh Samhällskunskap för gymnasiet Sixten 

Björklblom  
XV Åke Elmér 

 

1973-74  
Utlåtandets 
nummer 

Granskare  Lärobok Författare 

I Ingmar Persson Samhällskunskap för gymnasieskolan, 3- 
och 4-åriga linjer, åk 1 

Folke Lägnert, 
Erik Ritzén, 
Bengt-Åke Häger II Bengt Malmberg 

III Bengt Malmberg 
(del 1) 

Samhällskunskap för gymnasiet åk 3, del 
1 & 2 

Gösta Forsström, 
Torvald Garger, 
Arne Halvarsson, 
Dagny Torbrand 

IV 
Pär-Erik Back 

(del 1) 

V 
Rudolf Hultkvist  

(del 2) 

VI Jörgen 
Westerståhl  



Bilagor 

251 

Utlåtandets 
nummer 

Granskare  Lärobok Författare 

VII Jörgen 
Westerståhl  

VIII Olle Anderberg Atlas över världen  

VIX Ingemar Persson 
Världen, Sverige och vi, sh, gy, NT 3, 
grundbok 

Björkblom, 
Altersten, 
Hanselid, 
Liljequist 

VX Pär-Erik Back 

VXI 
Ingemar Persson 

(kap om 
nationalek) 

Samhällskunskap för gymnasieskolans 
3-åriga linjer, åk 1 

Gösta Forsström, 
Carl-Gustav 
Holdar, Dagny 
Torbrand 

XII 
Nämndens 
sekreterare Bertil 
Börjesson  

Tabeller i samhälls-kunskap Sixten Björkblom, 
Bengt Olsson 

XIII Bengt Malmberg,  

Världen, Sverige och vi, Sh gy HSE 3, 
grundbok 3:1, 3:2 

Sixten Björkblom, 
Anders Altersten, 
Hans-Olof 
Hanelid, Kurt 
Liljequist 

XIV Pär-Erik Back 

XV Bengt Malmberg Moment/samhällskunskap, (häfte 1, 9, 
14, 17, 18) 

Börje Lindblom, 
Lennart Svedin, 
Kai Kronvall, 
Stefan Häthén, 
Thomas Hörberg, 
Christer Jönsson, 
Hans Henrik 
Rönnow,  
Anders Lidén 

XVI Bengt Malmberg  
Lärobok i samhällskunskap för 
gymnasieskolan, NT, åk 3 

Folke Lägnert, 
Carsten Welinder, 
Ingemar Becker, 
Erik Ritzén 

XVII Pär-Erik Back 

XVIII Ingmar Persson 

Samhällskunskap för gymnasieskolans 
3-åriga linjer, åk 2 Foyer m fl 

Studiebok, åk 2 Peter Stenkula 
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Utlåtandets 
nummer 

Granskare  Lärobok Författare 

XIX 
Nämndens 
sekreterare Bertil 
Börjesson Upp till val – till vad? Arne Halvarsson 

XX Ingemar Persson 

 

1974-75 
Dnr Läromedel Utlåtandets 

nummer 
Granskare  

74:2161 Samhälle i förändring Samhällskunskap för 
gymn 3- & 4-åriga linjer, I Bengt Malmberg 

74:2702 Moment /samhällskunskap (21 häften) 

I Bengt Malmberg 

II 
Olle Anderberg 

(74-10-08) 

III 
Olle Anderberg 

(74-10-17) 

IV Jörgen Westerståhl 

V Pär-Erik Back 

VI Staffan Hagström 

VII Olof Hultén 

74:2957 Politik Grundbok 1  
I Bengt Malmberg 

II Pär-Erik Back 

74:3145 Världssamhället I Bengt Malmberg 

74:3159 Kompass U-land 

I Olle Anderberg 

II Stig Nordin 

III C G Widstrand 

IV Magnus Mörner 

V Thomas G Hart 

74:3475 Datorn och människan I Olle Anderberg 
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Dnr Läromedel Utlåtandets 
nummer 

Granskare  

II Karl-Gustaf Karlsson 

74:4007 Värld i förändring 
I Bengt Malmberg 

II Lennart Brock 

75:344 Världen, Sverige och vi, HSENT 1 
I Bengt Malmberg 

II Gudmund Larsson 

75:648 Politik (fördjupn A-D, studiebok 1) 

I Anita Sandell 

II Pär-Erik Back  
(75-04-29) 

III Pär-Erik Back 
(75-05-18) 

IV Bengt Malmberg 

75:1128 Världen, Sverige och vi – (studiehandl) 
I Bengt Malmberg 

II Gudmund Larsson 

75:1129 Världen, Sverige och vi – HSE 2 
(grundbok) 

I Bengt Malmberg 

II Lennart Brock 

75:1185 Skolans ekonomiska uppslagsbok 

I Staffan Hagström 

II Margareta Medri 

III Stig Nordin 

75:1404 

Samhällskunskap för gymnasieskolan  
(häfte: Utbildning) I Olle Anderberg  

(häfte: Människor & utrymme) II Olle Anderberg 

(båda häftena) III Jörgen Westerståhl 

75:1450 Problem i välfärden (elevhäfte) I Ann-Marie Petersson 

75:1471 
Objektiva prov 1 

Objektiva prov 2 
I Bengt Malmberg 

75:1701 Svensk rättskunskap I Hans Bolinder 
Robert Söderblom 
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Dnr Läromedel Utlåtandets 
nummer 

Granskare  

75:2341 Multinationella företag – en facklig 
utmaning I Karl-Gustaf Karlsson 

75:2438 Samhälle i förändring 

I Lennart Brock 

II Bengt Malmberg 

III Pär-Erik Back 

IV 
Olle Anderberg 

(75-10-06) 

V 
Olle Anderberg 

(75-10-17) 

 

1983-84 
Dnr Läromedel Utlåtandets 

nummer 
Granskare 

272/83 
Politik (H,S,E,N år1) 

Larsson  

I Jörgen Westerståhl 

II Bengt Malmberg 

467/83-
112 

Det datoriserade samhället  

Vejde 
I Nils Hellzén 

73/84 
Samhälle nu, del 1  

Kieser, Rydén 

I Jörgen Westerståhl 

II Bengt Malmberg 

208/84 Samhälle i förändring, Samhällsekonomi 
(faktabok N,T,H) 

I Bengt Malmberg  

II Claes Nordén 

220/84 Politik 2 (faktabok E,H,S) Larsson 
I Nils Hellzén 

II Lennart Sjöberg 

229/84 
Datorn i samhället  

Gratte/ Månsson 

I Nils Hellzén 

II Bengt Malmberg 
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1990-91 
Dnr Läromedel Utlåtandets 

nummer 
Granskare 

433/89-112 
Samhällsboken  

Kieser, Rydén 

I Bengt 
Malmberg 

II Gunnel 
Gustafsson 

126/90 
Leva i samhället, Miniboken  

Nilsson m fl 

I Bengt 
Malmberg 

II Göran 
Lindblom 

282/90-112 Samhällskunskap för 2- och 3-åriga linjer, 
Hermansson-Jarlén 

I Bengt 
Malmberg 

II Irene 
Nilsson 

322/90 
Nu-boken 

Kieser, Rydén 

I Bengt 
Malmberg 

II 
Agneta 
Pettersson-
Blom 

330/90 
Samhällsläran 

Larsson 
I Peter 

Eklundh 
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BILAGA 3 

Nedanstående tabell visar utfallet av kategoriseringen för samtliga sex undersökta 
tidsperioder:  

 Korrekthet Balans Utform-
ning 

Följsamhet Ej-
kategori-
serade 

Summa antal 
utlåtanden 

1948-50 6 1 2 - - 9 

1962-63 11 - 3 1 - 15 

1973-74 7 1 8 4 - 20 

1974-75 17 21 3 1 3 45 

1983-84 7 3 - 1 - 11 

1990-91 6 - 1 2 - 9 

Summa 
antal 
utlåtanden 

54 26 17 9 3 109 
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