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Abstract: 

How has the question of Swedish neutrality been taught in the Swedish school during the 

1950s, 1960s and 2000s? 

Neutrality is changeable and can be linked to shifts in history culture, conscious and contem-

porary perceptions during time.  

The material has been interpreted through the hermeneutics guidelines, which means that I 

have made the interpretation. 

At the beginning of the Second World War in 1939, the Swedish government declared the 

country neutral. Sweden was represented during the war by a collective government led by 

Per Albin Hansson and declared the country as "non-warring". The consequence of this was 

that Sweden was not drawn into any armed conflict. In our school books, the knowledge is 

conveyed that Sweden was not included in the Second World War. Between historians and 

within history science, it is continuously debated to what extent the Swedish government 

maintained and protected the neutrality. The essay will analyze and study material in which 

Sweden’s neutrality is portrayed and in what way the transit agreement is reported in the text-

books and how it differs. Differences in history consciousness will be investigated with the 

help of current research. Compared to previous research, this study provides a more complex 

understanding of neutrality changes in school textbooks. The analysis has concluded that the 

historiography appears different over time and that the ethical aspect is becoming increasingly 

apparent.  
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1. Inledning 

 

Vid andra världskrigets början år 1939, förklarar Sveriges regering landet neutralt. Sverige fö-

reträds under kriget av en samlingsregering vilken leds av Per Albin Hansson och deklarerar 

landet som ”icke-krigförande”. Följderna av detta blev att Sverige inte drogs in i någon väp-

nad konflikt. I våra skolböcker förmedlas kunskapen att Sverige inte blev indraget i andra 

världskriget. Mellan historiker och inom historievetenskapen debatteras det fortlöpande i vil-

ken omfattning den svenska regeringen upprätthöll och värnade om neutraliteten. 

År 2000 kom regeringen via ett förslag från dåvarande statsminister Göran Person att ge, Ve-

tenskapsrådet i uppdrag att utlysa forskning om Sveriges relation till det nazistiska Tyskland 

under andra världskriget. Delar av resultatet diskuteras i en interpellation av Erik Ullenhag, 

där han tar upp moraliska argument och behovet att fortsätta undersöka Sveriges relation med 

det nationalsocialistiska Tyskland. Vidare förklarar Ullenhag att forskningen förhindras av sä-

kerhetspolisens sekretess gällande arkiverat material. Ullenhag skriver ”Ytterligare forskning 

kan förhoppningsvis bidra till vår förståelse om varför det officiella Sverige kom att inta en 

inställsam anpassning gentemot Nazi-Tyskland”1. Vilket visar att historien inte är tillhör det 

förgångna, utan är fortfarande är högst relevant.  

Uppsatsen har som mål att undersöka vilket eller vilka perspektiv av den svenska neutraliteten 

som tas med i skolans läromedel för ämnet historia i grundskolans senare del. Det är därför av 

intresse att undersöka förändringar i skolans styrdokument, vilka eventuellt kan påverka histo-

rieböckernas utformning och beskrivning om Sveriges neutralitet. Vilket gör det intressant att 

undersöka på vilket sätt historieböckerna skildrar denna historiska tid. Under 1950-talet kan vi 

se hur en redogörelse om denna historiska epok tar form. Därför är det av intresse att under-

söka vad som händer med denna beskrivning om neutraliteten över tid i skolans läroböcker i 

grundskolan och hur har denna beskrivning om Sveriges neutralitet har ändrats över tid. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Forskning om Sveriges agerande under andra världskriget. 

Interpellation 2005/06:350 av Ullenhag, Erik (fp).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska neutraliteten under andra världskriget 

beskrivs läroböcker i historia för grundskolans senare del genom att granska läroböcker vilka 

användes i undervisningen under tidsperioderna 1950-talet, 1960-talet och 2000-talet. 

• Hur skildrar läroböckerna i historia neutraliteten under andra världskriget? 

• På vilket sätt redovisas transiteringsavtalet i källmaterialet? 

• Hur kan förklaringen av den svenska neutraliteten i läroböcker kopplas till ett förän-

derligt historiemedvetande över tid? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Läromedelsanalysen avgränsas till en specifik historisk händelse, Sveriges neutralitetspolitik 

under andra världskriget och närmare bestämt transiteringsavtalet mellan Tyskland och Sve-

rige. Valet att inrikta undersökningen på den svenska neutralitetspolitiken i allmänhet och 

transiteringsavtalet i synnerhet beror på att när detta avtal slöts mellan länderna innebar detta 

ett brott mot Haagkonventionens gemensamma regelverk för de länder som utgav sig för att 

vara neutrala. Transiteringsavtalet är en del av vår historia och ställer etiska frågor hos förfat-

tarna. Hur förmedlas och vilken historiesyn förmedlas till skolans elever?  

Uppsatsens analys av läromedel kan inte anses vara representativt för alla läroböcker i historia 

vid de undersökta tidsperioderna, då de böcker som analyseras enbart är ett urval av läro-

böcker i ämnet historia. Det finns även svårigheter att fastställa i vilken omfattning lärome-

delsböckerna har varit inkluderade i skolans faktiska undervisning och utbildning. Det har va-

rit svårt att finna läroböcker för undersökningsperioderna. Flera av läroböckerna är utgivna av 

ett gemensamt förlag och några av läroböckerna har gemensamma författare, vilket kan på-

verka resultatet. Källmaterialet har valts utifrån tidsperioderna 1950-, 1960- och 2000-talet. 

Detta för att kunna skildra förändringar i läroböckernas kunskaps- och historieförmedlande. 

Nivån för analysen, grundskolans senare del, valdes av eget intresse. Historieämnet är en cen-

tral del i högstadiet och undervisningen ska enlig kursplanen i historia behandla det andra 

världskriget.  
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1.4 Problemformulering 

  

Sveriges neutralitet under andra världskriget är en förkommande diskussion i både i skolans 

klassrum med elever och under föreläsningar i min egen utbildning till ämneslärare i historia. 

Dessa aspekter av vår gemensamma historia tillsammans med ett eget intresse gör att jag vill 

undersöka neutralitetsbegreppets förändring i skolans undervisning under flera årtionden. Vad 

som framkommer i skolans läroböcker och vad som förmedlas till eleverna, vilka är de som 

får historieundervisningen i läroböckerna under olika tidsperioder efter andra världskriget. Hi-

storiska händelser i det förflutna har en stark koppling till människors identitet, ansvar och 

moral. Tolkningen av vad som ägt rum i det förgångna påverkar vår syn på den nutida tillva-

ron. Människors förväntningar på framtiden målas både av vår egen historiska tolkning och 

nutidförståelse. Det är därför av intresse att undersöka vilken historia som går att utläsa i sko-

lans historieböcker.  

 

2. Tidigare forskning 

 

Denna undersökning infaller under kategorin läromedelanalys, vilket är ett omfattande forsk-

ningsområde. Det finns tidigare undersökningar som exempelvis Meri Markovíc & Anna 

Warnholtz examensarbete Historiemedvetenhet och den svenska neutralitetspolitiken under 

andra världskriget i läromedel, vid Malmö högskola. Undersökningens resultat visar att läro-

böckerna formas av sin samtid. Det finns även annan relevant forskning inom området.  

Jag har i ett stort urval av tidigare forskning inom området valt ut följande forskningstitlar för 

att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar. Klas-Göran Karlsson skriver om begreppet 

historiemedvetande i Historien är nu, vilket är en relevant startpunkt för att undersöka histori-

emedvetande i källmaterialet.2Avhandlingen Det osamtidigas samtidighet: historiemed-

vetande i svenska historieläroböcker under hundra år av Niklas Ammert, berör historiemed-

vetenhet specifikt i läromedel i historia vilket kan stödja uppsatsens analys i källmaterialet. I 

sin avhandling skildrar Ammert på vilket sätt historiemedvetande kan betonas i form av det 

                                                 
2 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2009). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., 

[uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
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förflutna, nuet och framtiden samt hur det skildras i olika förhållanden och hur dessa tidsdi-

mensioner förhåller sig till varandra.3 I analysen kommer Ammerts forskning delvis att använ-

das för att visa på eventuella skillnader och likheter beträffande äldre daterade och nyare date-

rade läroböcker i historia inom respektive historiesyn.  

Henrik Åström Elmersjös forskning, En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av 

svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991 har bidragit till att ut-

veckla analysen och upptäcka skillnader i vad som saknas eller inte saknas i källmaterialet, 

samt och skildra hur svenska läromedel i historieämnets utformning har ändrats över tid och 

vad som föranlett till detta.4 

Elmersjö problematiserar vilken historiekunskap som ansetts varit av betydelse över tid i sko-

lans läromedel i historia. Vilken historisk kunskap som tas upp i läroböcker påverkar i vilken 

utsträckning eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. Elmersjö konstaterar bland annat att 

den politiska historien som varit historieundervisningens huvudfokus inom en nationalistisk 

diskurs, utmanades av en materialistisk diskurs. Mer ekonomisk och social historia blev den 

omedelbara konsekvensen.   

 

2.1 Historiedidaktik  

 

Historiedidaktik är av intresse för studien för att kunna förstå och koncentrera historieskriv-

ningens roll och uttryck i olika samhällen och olika tider. Historiedidaktiken, ställer intres-

santa och viktiga frågor om ämnets innehåll och form. 

Klas-Göran Karlsson skriver i Historien är nu, att historiedidaktik är vetenskapliga studier av 

människors möte med historien.5Karlsson skriver att den historiska forskningen behöver för-

stå hur människor tillgodogör sig i historisk kunskap. Människor är individer, grupper och del 

av samhällen. Människor har redan kunskaper, erfarenheter och upplevelser.6 

För att kunna förstå varför historia förmedlas på ett visst sätt från avsändare till mottagare, 

krävs det att historiekulturen granskas ur ett analytiskt perspektiv och med en förankrad sam-

hällelig förståelse.7 

                                                 
3 Ammert, Niklas (2008). Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år. Diss. Lund : Lunds universitet, 2008. 
4 Åström Elmersjö, Henrik (2017). En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och 

omförhandlingen av historieämnet 1938-1991. Lund: Nordic Academic Press. 
5 Karlsson 2009, S. 37f. 
6 Karlsson 2009, S. 39. 
7 Karlsson 2009, S. 40f. 



                                  

 

5 

 

Karlsson skriver att samhällsstrukturer påverkar vilken historiekultur som framträder i sam-

hället, exempelvis kan den politiska maktens syn på och bruk av historia skapa olika historie-

kulturella traditioner. Rationalisering är ett nyckelbegrepp i förståelsen av historiekultur. Det 

innebär att historieskrivning har tillrättalagts i efterhand för att dölja misstag i det förgångna.8 

 

2.2 Historiemedvetande  

 

Begreppet historiemedvetande är av intresse för denna studie då det handlar om att illustrera 

historieskrivningens koppling till samtiden. Begreppet historiemedvetande introducerades av 

Karl-Ernst Jeismann där han skildrar en tolkning av den symbiotiska relation som råder mel-

lan tolkning av det förflutna, förståelse av en samtida situation och perspektiv på framtiden.9 

Den danske forskaren, Sven Sødring Jensen definierar historiemedvetande ”en närvarande 

visshet om att människan, alla samhällens institutioner och alla samlevnadsformer existerar i 

tid, att de alltid har ett ursprung och en framtid, och att de inte är uttryck för något som är sta-

bilt, oföränderligt och utan förutsättningar”.10 

Detta begrepp har en viktig roll för Klas-Göran Karlsson som lyfter båda dessa definitioner av 

historiemedvetenhet, i vilka han skriftligt belyser att båda definitionerna fokuserar på dåtiden. 

Utgångsläget är att den dåtida människan och det dåtida samhället står i förbindelse med sin 

samtid. Karlsson skriver att historiemedvetande kan tydas i egenskap av den mentala process 

genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, erfarenhet och historiska kunskaper. 

Dessa tre faktorer samspelar och påverkar varandra. Exempelvis har skolans historieböcker 

förändrats under femtio år. Läromedelsförfattarna väljer annat historiskt innehåll och form-

språk samt nya målsättningar med historieförmedlingen.11  

Karlsson framför att historiemedvetande har fått en större roll i skolans läromedel, vilket möj-

liggör fler historiska perspektiv. Ett resultat av detta är flera moraliska aspekter för att skildra 

den historia som förtryckts eller förträngs. Ett exempel på detta är det officiella Sveriges för-

bindelser med Tyskland under det andra världskriget uppdagades under början av 1990-talet.  

                                                 
8 Karlsson 2009, S. 42. 
9 Karlsson 2009, S. 43. 
10 Karlsson 2009, S. 49. 
11 Karlsson 2009, S. 49f. 
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När nuet förändras, flyttas historien och framtiden i vår föreställningsvärld. Omvänt så påver-

kar uttolkningen av vad som ägt rum i det förgångna påverkar vår syn på den nutida tillvaron. 

Våra förväntningar på framtiden färgas av både vår historia tolkning och nutidförståelse.12 

 

Under senare år har forskningen intresserat sig för att analysera lärobokslitteratur utifrån be-

greppet historiemedvetande. Niklas Ammert skriver i Det osamtidigas samtidighet, argument 

varför skolan spelar en betydande och viktig roll i utformningen av unga människors föreställ-

ning av historieskrivningen och världen. Den historiska dimensionen är central för eleverna 

och för undervisningen i skolan. Detta är för att lärandet alltid vänder sig mot det förflutna, 

oavsett hur mycket livet utspelar sig i nuet.13 Skolan har ett uppdrag att bedriva historieunder-

visning, vilket framgår tydligt i de allmänna läroplansdelarna och i de mer specifikt formule-

rade kursplane- och betygskriterietexterna. 

I skolans kursplan står det förtydligat att undervisningen ska svara mot de behov som männi-

skor har av att kunna identifiera sig, finna mening och tolka nuet i ljuset av såväl det förflutna 

som framtiden. Ammert förklarar att begreppet historiemedvetande kan användas för att ana-

lysera läroböcker.14 Läroböcker är den kvarvarande källan för att möjliggöra studier av hur 

historieundervisningen i skolan har gått till. Forskningen som idag finns tillgänglig styrker att 

undervisningens utförande och dess innehåll i en bred omfattning styrs av läroboken. Lärobo-

ken besitter även en ledande roll för skolans undervisning i allmänhet och inom historieämnet 

i synnerhet. Läroboken har helt enkelt haft och har fortfarande en särskild ställning i skolans 

värld, vilket utåt i samhället märks i vilka krav som finns på läroböcker samt hur dessa kritise-

ras i den offentliga debatten.15 Ammert förklarar att forskning i området har fokuserat på läro-

bokens text, meningarnas längd, bilder, rubriker och hur stort utrymme olika historiska tidspe-

rioder givits. Gradvis har forskningen förändrats. Innehållet i läromedelsböckerna har tagit allt 

mer utrymme i forskningen. Läroboken kan studeras som en del i en process, relaterat till det 

samhälle den skapats av. Det är viktigt att förstå hur staten, läroplaner och författare präglat 

lärobokens struktur.16 

Läroboken kan analyseras ur ett strukturellt perspektiv, vilket belyser vad som påverkar läro-

bokens utformning och tillkomst. Det finns runt läroboken flera strukturella förutsättningar. 

Dessa kan vara lagstadgade styrdokument, marknadskrav, politiskt klimat, vetenskapliga rön 

                                                 
12 Karlsson 2009, S. 50. 
13 Ammert, Niklas 2008, S. 12ff. 
14 Ammert 2008, S. 23. 
15 Ammert 2008, S. 44ff. 
16 Ammert 2008, S. 25ff. 
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och paradigm. Läroboken är i en relation till ett politiskt och ekonomiskt sammanhang.17 Lär-

oboken produceras av läroboksförfattare i en given situation och skrivandet påverkas från 

olika håll. Läromedelsförfattarna skapar och utformar historia i läromedel genom urval, tolk-

ning och vinkling.18 Historien står relation till nuet och denna koppling är komplex. Dock går 

det att utläsa att den samtida samhällsutvecklingen speglar sin syn på det förflutna.19 

 

3. Läromedel i historia och neutraliteten 

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar är det av intresse att klargöra varför under-

visningsmaterialet har sin utformning. Henrik Åström Elmersjö presenterar i En av staten 

godkänd historia, forskning inom området. Svenska läromedel för historieundervisningen i 

grundskolan har haft konsensus beträffande den nationella historieskrivningen fram till under 

1960-talet. Historiens innehåll har alltid förhandlats fram i linje med behoven för en särskild 

tid.20 Staten granskade och organiserade skolans läromedel med hjälp av läroboksnämnden 

och har haft inflytande på vilken historia som förmedlas till barn och ungdomar i Sveriges 

skolor mellan åren 1938 till 1991.21  

Elmersjö beskriver att det officiella Sveriges neutralitet under 1900-talet förändrades i läro-

böckerna. Sveriges välståndsberättelse var inte prioriterad i statens styrdokument under åren 

1960–1990. I dessa beskrevs inte innebörden av Sveriges neutralitet under 1900-talet och dess 

inverkan på välståndet i Sverige. Efter 1990-talet blir välståndsberättelsen mer framträdande i 

läromedel och det skildras en större historisk helhet. Neutraliteten som en etisk berättelse 

fram till 1990-talet var av statsnationalistisk karaktär och vid millennieskiftet ersattes berättel-

sens positiva ton av en negativ. Berättelsen om välstånd och välfärd kan karaktäriseras som 

två olika berättelser som interagerar med denna.22  

 

 

 

 

                                                 
17 Ammert 2008, S. 29ff. 
18 Ammert 2008, S. 215f. 
19 Ammert 2008, S. 217f. 
20 Elmersjö 2017, S. 14. 
21 Elmersjö 2017, S. 15. 
22 Elmersjö 2017, S. 143f. 
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3.1 Tidiga styrdokument år 1962 

 

För att förstå hur läroböckernas innehåll med avseende på svensk neutralitet är det viktigt att 

ta hänsyn till läroplaner och skolans styrdokument. Dessa sätter ramar för hur läroböckerna 

skall utformas i olika hög grad. Läroplanerna och skolans styrdokument innehar en särställ-

ning i den svenska skolan. Det är därför av intresse för undersökningen att kartlägga generella 

tendenser vilka kan tydas i källmaterialet över tid. Elmersjö beskriver att i undervisningspla-

nen för folkskolorna betonades den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen samt vårt 

folks historia. Freden fick även en framskjuten plats i undervisningen.23  

Vidare skriver Elmersjö att grundskolan tog över folkskolans och realskolans uppgifter år 

1962. Det kom då en ny läroplan för denna skolform, Lgr 62. Historieundervisningen skulle 

behandla berättelser och bilder vilka var anpassade för att ”belysa vårt folks arbete och liv” 

och det fanns en centrering på demokratibegreppet. Vidare förklarar Elmersjö att det inom 

både folkskolans normalplan och grundskolans tidigare läroplaner fanns tydliga metodiska fö-

reskrifter, vilka betonade lärarens muntliga framställning av historieundervisningen. Histo-

rieämnet skrevs även fram att vara ämnesintegrerat och läroboken skulle bestå av en samman-

hållen berättelse.24 Styrdokumenten för folkskolan och Lgr 62 visar att den enskilda läraren 

har en stor frihet att välja vilket ämnesområde som skulle få en framträdande roll i undervis-

ningen och i vilken utsträckning varje arbetsområde skulle behandlas i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Elmersjö 2017, S. 56. 
24 Elmersjö 2017, S. 58ff. 
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3.2 Nya styrdokument  

 

Elmersjö skriver att forskning inom skolans undervisning har fastställt att kursplaner i historia 

för grundskolans senare del, visar historien i ett fortlöpande sammanhang under den första 

halvan av 1900-talet. Detta ändrades år 1962 i en betoning av nutiden till elevens egen verk-

lighet som utgångspunkt. I och med läroplanerna från år 1994 återgick styrdokumenten till en 

kontinuerlig läsning av historien.25 I Läroplanen från år 1994 finns en förändring av histo-

rieämnet, undervisningen skulle verka livsvärldsorienterat därför finns begreppet historiemed-

vetenhet framskrivet.26 

I kursplanen för historia ur läroplanen från år 2011 står det i syftet att undervisningen i ämnet 

ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, sin historiska 

bildning och sitt historiemedvetande. Under titeln ”Imperialism och världskrig, cirka 1800–

1950” är det framskrivet att undervisningen ska behandla båda världskrigen, deras orsaker och 

följder, samt står det i kursplanen att undervisningen ska förmedla hur historia kan användas 

för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.27  

I kursplanen från år 2011 har historiemedvetandet ett fortsatt fokus, vilket är intressant vid 

skildringen av Sveriges neutralitet i allmänhet och transiteringsavtalet i synnerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Elmersjö 2017, S. 58. 
26 Elmersjö 2017, S. 247. 
27Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Femte upplagan (2018). 

Stockholm: Skolverket, S. 196ff. 

 

 



                                  

 

10 

 

4. Material  
 
Uppsatsens grundläggande källmaterial är läromedelsböcker i historieämnet. Ett urval har 

gjorts av de läroböcker vilka elever haft i sin undervisning under 1950-, 1960- och 2000-talet. 

Läromedelsböckerna vilka behandlas i undersökningen har varit avsedda för undervisning i 

grundskolans senare del, vilket är en förutsättning för att kunna besvara undersökningens 

syfte och frågeställning. Undersökningen baseras på läromedel från olika decennier för att 

kunna besvara uppsatsens tes. I vilken utsträckning kan författarna till skolans undervisnings-

material i historia påverkas av sin samtid. I vilken omfattning påverkar politiken utform-

ningen av skolans läroböcker i historia och inverkar detta på vilken historisk kunskap som 

finns i dessa. Urvalet har dels valt på grund av praktiska omständigheter, detta urval kan gi-

vetvis påverka analysen. 

 

Den äldsta läroboken vilken behandlas i granskningen har titeln Lärobok i historia för folk-

skolan och är skriven av Ola Bergström samt omarbetad av Mauritz Greiff. Boken är utgiven i 

Stockholm år 1949 och är den nionde upplagan av Bergvalls förlag.  

Lärobok I Historia För Folkskolan, vilken är författad av Alf Khanberg och Gösta Lindberg 

är utgiven år 1953, är den andra läroboken i undersökningen. Boken är utgiven i Lund av C W 

K Gleerup förlag. Läroboken ska enligt författarna skildra svensk och allmänhistoria genom 

en allsidig framställning för att minska historieskrivningens uppdelning. Tredje läroboken i 

granskningen har titeln Genom Tiderna 2G, är skriven av författarna Alf Kahnberg och Gösta 

Lindberg. Boken är utgiven av C W K Gleerup Förlag år 1964. Boken är anpassad för högsta-

diet och har utformats i enighet med huvudmoment och läroplan för grundskolan.  

Den fjärde boken i undersökningen Genom tiderna 3G vilken är författad av Lennart Sjöstedt, 

Gösta Lindberg och Alf Kahnberg. Läroboken är utgiven av C W K Gleerup förlag år 1965 

och är anpassad för historia undervisning i högstadiet. Denna lärobok skriver författarna är 

anpassad till skolans rådande styrdokument. Den femte boken i granskningen Punkt SO A 

Grundbok Del 3 är författad av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström. Läroboken 

är utgiven från Gleerups förlag år 2005. Den sjätte läroboken i granskningen Utkik Historia 

har samma författare som den ovan nämnda. Boken är utgiven år 2013 av Gleerups förlag. 
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4.1 Modell och metod  

 

Metoden för denna uppsats utgår från hermeneutikens syn på språk. Detta innebär att jag tol-

kar texten och utsagorna. För att kunna skapa en struktur av språk- och textanalysen ämnar 

jag mäta mina tolkningar mot följande modell. Detta innebär att min metod handlar om att 

särskilt spåra uttryck som passar in. Historisk kunskap används i olika sammanhang av män-

niskor i samhället. I skolan kommer de i kontakt med ämnet i sin undervisning. Historien ska 

verka som kunskapsförmedlande men även tydas som en medlare av samhällets värderingar. I 

skolans läroböcker har historien en särskild roll. Författarna av skolans läromedel är alltid 

tvungna att göra en avgränsning för att möjliggöra dessa kriterier. De styrande i samhället mo-

tiverar, berättigar och refererar sina beslut eller åsikter till historien.  

Det är relevant för undersökningen att förstå hur historia kan nyttjas för ett specifikt syfte. I 

boken Historia som vapen, förklarar Karlsson beroende på vilket behov, bruk och funktioner 

av historia som dominerar hos vissa grupper i ett land under en särskild tid, är ett resultat av 

dels samhällsstruktur och samhällsutveckling. På ett liknande sätt kan historien beskrivas i po-

litiska, ideologiska, socioekonomiska termer och även i grad av institutionalisering samt sam-

hällets modernisering. Mot denna bakgrund går det att använda Karlssons modell för att förstå 

olika historiebruk, vilka svarar mot samhälles olika grupper, deras behov och kulturella värde-

ringar.28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Karlsson, Klas-Göran (1999). Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. 

Stockholm: Natur och kultur, S. 57ff. 
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4.2 Modell: Historiebruk 

  

Behov  Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera  

Vetenskapligt Historiker Verifiering/Falsifiering  

Tolkning 

Minnas Existentiellt Alla Förankring 

Orientering 

Återupptäcka Moraliskt Breda-befolknings-

grupper  

 Restaurering 

Rehabilitering 

Uppfinna  

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

och Politiska elit-

grupper 

Rationalisering  

Legitimering 

Glömma Icke-Bruk Intellektuella och Po-

litiska elitgrupper 

Legitimering 

Rationalisering 

Källa: Karlsson, Klas-Göran (1999). Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-

1995. Stockholm: Natur och kultur, S. 57. 

 

4.3 Metod 

 

Den hermeneutiska tolkningsläran kommer användas för att kunna genomföra en textanalys 

och på så sätt förstå texten och utsagorna i läroböckerna. Uppsatsen har kvantitativa inslag. I 

boken Metod framgår att det moderna begreppet hermeneutik formades av den tyska teologen 

Friedrich Schleiermacher som under 1800-talet skapade en systematik för uttolkandet av tex-

ter. I denna systematiska tolkning är utgångspunkten att meningarna tillsammans bildade tex-

tens helhet.29 

Ordet meningar avsåg inte bara satsdelar, vilka sammantaget bildade meningar. Det centrala 

är meningarnas olika betydelser. Metoden förknippas med den hermeneutiska cirkeln eller 

den hermeneutiska spiralen. I den första fasen uttolkas texten som en helhet utifrån textens de-

taljer. I den andra fasen studeras detaljerna utifrån uttolkningen av texten som en helhet. 

Dessa båda faser hänger ihop då cirkeln eller spiralen, syftar på detta. Att ingendera fungerar 

utan den andra. Både detaljer och helhet behövs för en korrekt tolkning. 

 

                                                 
29 Maria Sjöberg , Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.) (2018). Metod: guide för historiska studier. 

Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur, S. 70. 



                                  

 

13 

 

Forskarens samtida referensram med aktuella värderingar, normer och politiska frågor kan på-

verka tolkningen av texten. Hermeneutiken betonar det nödvändigaste i samspelet mellan 

forskaren och den text som analyseras och att ramarna för samspelet bör göra tydliga. Tolk-

ningens relation till forskarens samtidighet tyder inte på ovetenskaplighet. Hermeneutiken be-

tonar det nödvändiga i samspelet mellan forskare och den text vilken analyseras och ramarna 

för samspelet görs begripligt.30 

Forskaren kan inte fullständigt frigöra sig från sin egen historia eller samtid i sina tolkningar 

av det förflutna. Det är därför viktigt att noggrant redogöra för tolkningens förutsättningar. 

Inom den hermeneutiska tolkningen läggs fokus på samspelet mellan dåtid och nutid vilket 

inte ändras beroende på hur texten betonas gällande inlevelse eller samtidens historia. Detta 

samspel kan inte formuleras på olika sätt. Det måste vara fäst i det filosofiskt motiverade re-

gelverk som i vid mening fortfarande är hermeneutikens grundbult. 

Texten som en helhet och dess tolkningar är beroende av forskarens uppfattning. Det innebär 

att forskarens erfarenheter och kunskaper.31  

För analysen av läroböckerna kommer den hermeneutiska metoden innebära att ett ord eller 

utsaga i källmaterialet vilket först analyseras mot själva boken, dess innehåll generellt därefter 

mot bokens genre det vill säga lärobok. Därefter kommer utsagan analyseras mot tidsandan då 

den är skriven. Vidare kommer orden och begreppen vara centrala i analysen. Ordet neutrali-

tet kommer placeras i en historisk referensram för att förklara det samt belysa på vilket sätt 

läromedelsförfattarna definierar och skriver fram begreppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Sjöberg i, Gustavsson & Svanström 2018, S. 71. 
31 Sjöberg i, Gustavsson & Svanström 2018, S. 72. 
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5. Bakgrund 

 

Bakgrundsdelen kommer behandla centrala begrepp vilka är betydelsefulla i uppsatsens ana-

lys. Det är viktiga att ha inblick i begreppens innebörd för att därigenom lättare kunna värdera 

och bedöma hur samma begrepp uttrycks i läroböckerna. Genomgången av begreppen har 

som grund på hur en förståelse av dessa byggts upp via tidigare forskning. 

 

5.1 Neutraliteten 

 

I boken, Neutraliteten skriver författaren Rolf H. Lindholm att folkrätten förklarar att ett ne-

utralt land inte har något tvång att reglera sin utrikespolitik. Neutrala stater behöver inte av-

sluta sin handel med krigförande länder. En neutral stat har möjlighet att införa egna sankt-

ioner, regler eller begränsningar gällande handel med ett krigförande land. Kraven på en stat 

att deklarera sig som neutral en kräver opartiskhet och lika behandling av alla parter.32    

Lindholm skriver att den neutrala staten är fri att utforma sin egen krigstidshandelspolitik. 

Krigsrätten, vilken regleras i Haagkonventionen från år 1907 fastställer den neutrala statens 

skyldigheter och rättigheter under en krigssituation. Ett definitivt förbud gäller för neutrala 

stater att direkt eller indirekt överlåta krigsmateriel till krigförande land mot betalning eller i 

form av gåva.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Lindholm, Rolf H. (2008). Neutraliteten. Visby: Books-on-Demand, S. 37ff. 
33 Lindholm 2008, S. 53ff. 
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5.2 Politiska läget i Sverige vid krigsutbrottet  

 

Uppsatsen granskar historieskildringen i svenska läroböcker beträffande Sveriges riksdags po-

litiska beslut att vara neutralt under det andra världskriget. Lars-Arne Norborg skildrar detta i 

boken, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Boken är avsedd för grundkurser i 

historia vid universitet och högskolor.34 

Andra världskrigets utbrott den 1 september år 1939 ledde inte till några omedelbara inrikes- 

eller utrikespolitiska förändringar i Sverige. Genom det finsk-ryska vinterkrigets utbrott vid 

månadsskiftet november-december samma år ryckte krigshotet allt närmare. Detta innebar att 

en regeringsbildning på bredare bas var önskvärd av de politiska partierna i Sverige. Resulta-

tet blev en politisk sammansatt samlingsregering med representation för de fyra största riks-

dagspartierna. Sveriges samlingsregering beslutade att vidhålla sin neutrala ställning i kriget 

och deltog inte officiellt i vinterkriget. Istället uppstod frivilligkåren och regeringen upplät 

ammunition och vapen för Finlands deltagande.35  

Samlingsregeringens uppgift blev att lotsa Sverige genom kriget med målet att bevara fred 

och frihet. De skulle även lösa de ekonomiska och sociala problem som sammanhängde med 

beredskapen. Frågor om utrikespolitik, försvar, krigshandel och försörjning stod i centrum för 

samlingsregeringens uppmärksamhet. Den svenska regeringen deklarerade landet neutralt. 

Den som särskilt framförde och personifierade beredskapsandan var statsministern, Per Albin 

Hansson.36 

 

5.3 Kriget fortsätter 

 

Norge, Danmark och Luxemburg anfölls i april och maj år 1940 av Tyskland vilket innebar 

att kriget kom allt närmare Sveriges gränser. Storbritannien och Frankrike erbjöd Finland mi-

litär hjälp och länderna hemstämde den 2 mars år 1940 till den svenska regeringen i Stock-

holm om tillåtelse för genommarsch över svenskt territorium. Ländernas förfrågan nekades, 

för det stred mot neutraliteten enligt samlingsregeringen.37 

                                                 
34 Norborg, Lars-Arne (1995). Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809-

1996. 4. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
35 Norborg 1995, S. 199f. 
36 Norboorg 1995, S. 201f. 
37 Lindholm 2008, S. 64. 



                                  

 

16 

 

Lindholm skriver att även tyska framställningar om transitering genom Sverige gjordes då 

Norge anfölls april år 1940. Statsminister Per Albin Hansson deklarerade i ett radiotal den 12 

april att det ej vore överensstämmande med strikt neutralitet att låta krigförande land utnyttja 

svenskt territorium för sina företag. I en kommuniké den 22 april meddelar regeringen att 

Sveriges neutralitet förhindrar såväl trupp- som krigsmaterieltransitering till någon av de i kri-

get deltagande staterna.38  

Lindholm uttrycker att Sveriges avslag på krigande länders förfrågningar om genommarsch 

och transitering av krigsmateriel överensstämde med neutralitetsrätten från den femte Haag-

konventionen från år 1907, rörande neutrala makter och personers rättigheter samt förpliktel-

ser under landkrig.39 

 

5.4 Eftergiftspolitiken och transiteringsavtalet 
 

Klas Åmark skriver i Att bo granne med ondskan, att Sverige vid mitten av år 1940 var 

tvungen att ge efter till Tysklands krav. Sverige blev beroende ekonomiskt och politiskt av 

förbindelserna med Tyskland. Sveriges roll i kriget kom att bli passivt, dessa förbindelser fort-

löpte utifrån antagandet att Tyskland skulle vinna kriget. Sveriges regering gav tillstånd till 

transiteringar av tyska soldater genom Sverige och den tidigare strikta neutralitets policyn 

övergavs.40  Det skedde omfattande transporter av tyska soldater till och från Finland och 

Norge på svenska järnvägar, i svenska tåg inhyrda av Tyskland. Transporterna av soldater på-

gick i ungefär tre år, från juni år 1940 till augusti år 1943. Vidare skriver Åmark att det under 

denna tidsperiod skickades omfattande vagnslaster bestående av tyska vapen och tysk krigs-

materiel genom Sverige på svenska järnvägar.41 

Norborg skildrar Sveriges neutralitet under rubriken ”Neutralitet i Tysklands skugga”. Tysk-

land ställde nya tranisteringskrav krav på Sverige när det norska motståndet var splittrat. I 

mitten av juni framhöll Tyskland att Norge var besegrat och Sveriges skäl för att inte låta 

Tyskland genomföra transiteringar på svenska järnvägar nu bortfallit. Sveriges skäl hade varit 

att det var oförenligt med svenska folkets tycke att medverka till transporter av krigsmateriel 

som skulle användas mot norrmän.42 Norborg skriver att detta innebar att den svenska rege-

ringen då inte i samma utsträckning kunde förhindra Tysklands transportkrav genom Sverige. 

                                                 
38 Lindholm 2008, S. 65ff. 
39 Lindholm 2008, S. 67. 
40 Åmark, Klas (2011). Att bo granne med ondskan Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förin-

telsen. Johanneshov: TPB, S. 96ff. 
41 Åmark 2011, S. 141ff. 
42 Norborg 1995, S. 268. 



                                  

 

17 

 

Dessa krav innefattade till en början enbart permittenter och kom att bli känd som permittent-

trafiken. Enligt Norborg var detta inledningen på eftergiftspolitiken mot Tyskland.43 

 

5.5 Den svenska igelkotten och midsommarkrisen  

 

Det är relevant för undersökningen att skildra forskningens syn på Sveriges neutralitet. Hur 

neutraliteten skildras och i vilken omfattning. Detta för att tydligare upptäcka differenser hur 

samma historiska epok beskrivs i svenska läromedel i historieundervisningen.  

Lidholms beskrivning följer det som även andra forskare är eniga beträffande Sveriges poli-

tiska tillstånd under andra världskriget. Lindholm skriver att Tyskland kränkte neutraliteten 

genom att begära och genomföra transiteringarna. Sverige gjorde sig skyldigt till neutralitets-

brott genom att acceptera avtalet.44  

Norborg skriver att Sverige tillämpade en eftergiftspolitik gentemot Tyskland trots sitt an-

språk att vara neutralt under åren 1940–1944. Transporter av krigsmateriel på svenska järnvä-

gar, trupptransporter på svenskt territorialvatten under eskort av svenska krigsfartyg. Norborg 

anser att bortsett från dessa eftergifter, vilka enbart delvis var kända för allmänheten, låg den 

svenska neutralitetspolitiken fast. ”Vi har rullat ihop oss som igelkotten inför faran, med tag-

garna utåt åt alla håll”.45 Norborg skriver att det officiella Sverige inte ville bli indraget i nå-

got krig och den tyskvänliga neutralismen fanns inte i den offentliga debatten.46  

Vid Tysklands anfall mot Sovjetunionen vid midsommartiden år 1941 riktade Tyskland sitt 

dittills största transiteringskrav till Sverige. De begärde tillstånd att förflytta den 180 000 man 

starka divisionen Engelbrecht från Norge till Finland över svensk mark. Norborg förklarar att 

denna situation i den svenska politikiska historien har gått till eftervärlden som midsommar-

krisen och var inledningen till ett nytt skede i svensk-tyska relationerna. 

I början av år 1943, när kriget vände för Tyskland ställer de västallierade krav Sveriges rege-

ring att transiteringen och eftergiftspolitiken ska upphöra. Tranisteringsavtalet med Tyskland 

kunde i augusti samma år avvecklas och under den senare delen av år 1944 upphörde samar-

betet.47 

 

                                                 
43 Norborg 1995, S. 270. 
44 Lindholm 2008, S.83ff. 
45 Norborg 1995, S. 270f. 
46 Norborg 1995, S. 271. 
47 Norborg 1995, S. 273. 
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6. Analys av läroböckerna  

 

Läromedel från 1950-talet, 1960-talet 

 

Uppsatsen har granskat fyra böcker i ämnet historia, vilka har varit i bruk under 1950-talet 

och 1960-talet på grundskolans senare del, högstadiet. Granskning utförs genom att läsa och 

därefter tolka kunskapsstoffet i läroböckerna utifrån hermeneutikens grundtanke. Utgångs-

punkt för granskningen har varit hur transiteringsavtalet beskrivs mot bakgrunden av neutrali-

tetspolitiken hur beskrivs i böckerna. I varje delundersökning prövas lärobokens historiebruk 

av tidigare presenterade historiebruksmodellen. Detta innebär att min egen uppfattning och 

kunskap därför reflekterar på vilket sätt som texten tolkas, trots att undersökningens mål har 

varit att förhålla sig objektiv inför studerandet av källmaterialet.  

 

6.1 Hotad neutralitet 

 

Den första läroboken som granskas är tryckt år 1949.48 Boken beskriver andra världskriget 

under rubriken, ”Ett nytt världskrig”. Boken skildrar hur Adolf Hitler frammanar Tyskland till 

krigshandlingar. Avsnittet redogör även för krigsutbrottet, invasionen av Polen i september år 

1939. Läroboken skildrar de europeiska ländernas allianser, England och Frankrike står enade 

mot Axelmakterna. Sovjetunionen valde att sluta en icke angreppspakt med Tyskland och in-

vaderade Finland samt Polen.49 

 

 

                                                 
48 Bergström, Ola (1949). Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. 9. uppl. Stockholm: M. Bergvall. 
49 Bergström 1949, S. 225. 
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Bild A: Bergström, Ola (1949). Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolan. 9. uppl. Stockholm: M. 

Bergvall, S. 22. 

 

Kriget i Norden skildras under rubriken, ”Danmark och Norge tvingas med i stormaktskriget”. 

I detta avsnittet framgår inte Sveriges neutralitet som ett enskilt ställningstagande utan besk-

rivs på följande sätt, ”neutrala ländernas fartyg går förlorade. Men man nöjde sig inte därmed, 

utan man lade även ut minor i neutrala länders farvatten”.50 Läromedelsförfattarna medlar en 

bild till läsaren där Tyskland framgår som det största hotet mot upprätthållandet av de nor-

diska ländernas neutralitet. Ryssland beskrivs som ett lika stort hot som Tyskland.  

 

Avslutningsvis under rubriken, ”Brist på förnödenheter och misstro mellan folken” kopplar 

författarna till olika konsekvenser kriget fick för eftervärlden, exempelvis står det följande 

”Tysklands gränser och statsskick ännu inte är fastställda”.51 Författarna diskuterar efterkrigs-

tiden, vilket stärker elevernas förmåga att förstå krigets konsekvenser och svårigheter i histo-

rieskrivningen för eleverna.  

Läroboken diskuterar eller lyfter inte Sveriges roll under andra världskriget, varken inrikespo-

litiskt eller utrikespolitiskt. Läroboken beskriver inget gällande transiteringsavtalet, handel 

gällande Sverige eller Sveriges neutralitet. Detta innebär att boken saknar viktiga fakta för lä-

saren. Det framgår att det finns ett hot mot svensk neutralitet i boken, men inte vad detta hot 

innebär. Läroboken förklarar krigets olika epoker tydligt och har ett eurocentristiskt perspek-

tiv. Läroboken kopplar vagt händelserna, kring Sveriges neutralitet, under andra världskriget 

fram till nutid. Det finns kopplingar till neutraliteten från bakåt i tiden, från första världskri-

get, exempelvis skriver författaren såhär i läroboken:  

 

”Liksom under kriget 1914–1918 sökte de krigförande även nu att hindra tillförseln till motstån-

dare. Genom denna ”hungerblockad” gingo många av de neutrala ländernas fartyg förlorade.”52 

 

Detta innebär att eleverna får ett längre tidsperspektiv och förståelse för att neutraliteten inte 

är ett nytt fenomen i historieskrivningen. Läroboken framställer Sveriges roll till olika histo-

riska händelser under kriget i en mycket liten utsträckning. Läromedelsförfattarna skildrar inte 

neutralitets avvikelser, transiteringsavtalet med Tyskland eller eftergiftspolitiken, vilket inne-

bär att läroboken inte stärker elevernas historiska medvetenhet i ett vidare perspektiv.  

                                                 
50 Bergström 1949, S. 226. 
51 Bergström 1949, S. 227f. 
52 Bergström 1949, S. 226. 
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Läroboken definierar Sveriges neutralitet med en historisk förankring, landets politiska ställ-

ning vid första världskriget skildras som en historisk referenspunkt. Neutraliteten är konse-

kvent och beskrivs som en gemensam uppoffring, vilket innebar att folket behövde ta ansvar 

för att beredskapen upprätthålls. Neutralitetsberättelsen är en återspegling av tidsandan, idén 

av Sverige som en igelkott finns närvarade. 

 

6.2 Försvarsberedskap och ransonering  

 

Lärobok nummer två är tryckt år 1953.53 Under rubriken ”Andra världskriget”, beskriver för-

fattarna att vid år 1939 hade världen sett kriget som oundvikligt.54 Författarna beskriver kriget 

som en kraftmätning mellan två olika koalitioner Tyskland, Italien och Japan mot England, 

Frankrike, USA och Ryssland. Läroboksförfattarna nämner Sverige som exempel på neutral 

stat under kriget. De beskriver de neutrala staterna i norden: 

 

Av de nordiska länderna lyckades endast Sverige hålla sig utanför kriget. Danmark och Norge ockuperades 

av tyskarna och fick under fem års tid utstå svåra lidanden. Finland anfölls mot slutet av 1939 av Ryssland 

och tvangs efter några månaders stridande att avstå viktiga gränsområden till detta land.55 

 

Läroboksförfattarna beskriver att Sverige inte ockuperades under kriget och att landet var ne-

utralt. Läroboksförfattarna skildrar Sveriges roll vid det andra världskriget under rubriken, 

”Sverige under andra världskriget”. I textavsnittet går det att läsa följande: 

 

I samband med det tyska angreppet mot Danmark och Norge mobiliserades hela det svenska försvaret. Både 

då och senare var det nära, att landet anfallits av tyskarna, som hade möjlighet att arbeta från alla håll. Mot 

slutet av kriget var dock försvaret starkt, läget blev mindre kritiskt. Från svenskt håll sökte man förutom all 

annan hjälp medla fred åt Finland och förmå tyskarna till mildare åtgärder i Danmark och Norge. Svenska 

Röda korset lyckades under krigets sista veckor få tillstånd av tyska myndigheter att under krigets sista 

veckor föra bort 15 000 fångar från de tyska koncentrationslägren.56 
 

I detta stycke skildrar läroboksförfattarna delar av den svenska utrikespolitiken under kriget. 

De presenterar fakta om Sveriges relation till våra grannländer samt det Svenska Röda Kor-

sets humanitära arbete. Läromedelsförfattarna beskriver en bild av Sverige som ett utsatt land 

under krigsåren där hotet om krig är ständigt närvarande. Detta tyder på att ett nytt historiskt 

                                                 
53 Kahnberg, Alf & Lindeberg, Gösta (1953). Lärobok i historia för folkskolan. D. 3, 1815 – våra dagar. 3. tr. 

Lund: Gleerup. 
54 Kahnberg & Lindeberg 1953, S. 126f. 
55 Kahnberg & Lindeberg 1953, S. 127. 
56 Kahnberg & Lindeberg 1953, S. 136. 
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medvetande framträder, en förändring i neutralitetsberättelsen där Sverige agerar moraliskt 

och Förintelsen blir en del av berättelsen. 

 

Läroboksförfattarna utlämnar fakta gällande Sveriges förhållande till krigets stora händelser. 

Transiteringsavtalet eller eftergiftspolitiken gentemot Tyskland omnämns inte av läroboksför-

fattarna. Detta innebär att det finns svårigheter att ta del av i vilken utsträckning läroboken 

kan anses skildra denna historiska tidsepok och vara underlag för elever i historieundervis-

ningen. Läroboksförfattarna avslutar ämnesområdet med rubriken, ”Förenta nationerna”. Ef-

terkrigspolitiken diskutraras och det beskrivs hur segrarmakterna efter kriget startade förenta 

nationerna. Syftet var att mildra motsättningar mellan länder och öka samarbete, både socialt 

och ekonomiskt.57 Läroboken kan uppfattas som stärkande i elevernas inlärning och bredda 

deras historiemedvetenhet.  

Läroboken beskriver Sveriges neutralitet med en historisk förankring. Sveriges neutrala ställ-

ning vid första världskriget skildras som en historisk referenspunkt. Neutraliteten är konse-

kvent och beskrivs som en gemensam uppoffring vilken hela folket var tvungna att ta ansvar 

inför. Läroboken skildrar endast svenska regeringens agerande som en hjälp till svårt utsatta 

nationer eller folkgrupper. Sammantaget definieras neutraliteten som något oföränderligt, en 

gemensam uppoffring för att hålla landet utanför konflikten men samtidigt skulle Sverige 

hjälpa människor i svår nöd samt Sveriges grannländer. Neutraliteten skildras positivt i läro-

boken. 

 

 

 

 

 

6.3 Kalla-krigs-igelkotten 

 

Lärobok nummer tre i ordningen är tryckt år 1964.58 Läroboken ger läsaren en kort samman-

fattning under rubriken ”Det oroliga 30-talet”, där beskrivs Tyskland, Italien och Japan som 

undanträngda. Läroboken lyfter upp länderna Storbritannien, USA och Frankrike som mätta 

länder.59 Sverige beskrivs tillsammans med de övriga nordiska länderna under rubriken, ”De 

                                                 
57 Kahnberg & Lindberg 1953, S. 132. 
58 Alf Kahnberg & Gösta Lindeberg (1964). Genom tiderna 2 G. Lärobok i historia för grundskolan. Högstadiet. 
59 Kahnberg & Lindeberg 1964, S. 199. 
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nordiska länderna under andra världskriget”. Avsnittet behandlar världskrigets början, där 

Ryssland och Tyskland ockuperar olika delar av Europa och inte respekterar småstaternas ne-

utralitet. Boken beskriver Tyskland som anfaller Polen och tillsammans med Ryssland ocku-

perar Polen. Ryssland framställs lika aggressivt som Tyskland och de tvingar de baltiska län-

derna att ingå ett ofördelaktigt förbund med Ryssland, vilka krävde gränslandsområden av 

Finland. Dessa krav tillgodosågs inte och Ryssland anföll Finland.60 Sverige beskrivs som en 

neutral stat mellan stormakterna. Sverige hjälper grannländerna att planlägga motstånd mot 

ockupationsmakten. Samlingsregeringen mobiliserar försvaret för att skydda och värna om 

neutraliteten. Det beskrivs i läroboken:  

 

”Motståndsrörelsen kunde planläggas från Sverige, och norrmän och danskar kunde här sätta upp väpnade 

styrkor för befrielsekampen. […] Det såg vid flera tillfället ut, som om den över 100-åriga svenska freden 

skulle brytas. I samband med det tyska angreppet mot Danmark och Norge mobiliserades hela det svenska 

försvaret.”61  

 

Läroboken beskriver problem med försvarsberedskapen. Det påverkade medborgarna gällande 

ransonering av varor samt beskriver att utrikeshandeln för Sverige påverkades genom ett mi-

nerat hav och restriktivt tillstånd att beträda haven för sjöfartshandeln. Det finns en skildring 

att Sverige hjälpte Tysklands motståndare. Fokus läggs på landets utsatta läge under kriget. 

Samtidigt beskrivs Sverige som en stark nation som övervann och klarade de tuffa krigsåren. 

Vilket läroboken skildrar på följande sätt: 

 

 

 

Alla de demokratiska partierna var ense om att Sveriges frihet och oberoende skulle försvaras till varje pris. I 

december 1939 beslöt de därför att gemensamt bilda regering med Per Albin Hansson som ledare. Försvars-

beredskapen blev dyr och betungande för både staten och de enskilda medborgarna. Alla insåg dock, att den 

var absolut nödvändig. […] Lyckligtvis var Sverige bättre berett på avskärmningen än första världskriget. 

Ransonering av livsmedel och andra viktiga varor infördes redan under det första krigsåret. Även om det tid-

vis var ganska ont om livsmedel, var dock försörjningsläget mycket bättre, än det hade varit 1917–1918.62 

 

Rubriken ”De nordiska folken och världen”, klarlägger Sveriges politiska ställning i tiden ef-

ter andra världskriget. I läroboken går det att läsa följande om Sveriges internationella neutra-

litet:  

                                                 
60 Kahnberg & Lindeberg 1964, S. 244ff. 
61 Kahnberg & Lindeberg 1964, S. 245f. 
62 Kahnberg & Lindeberg 1964, S. 246f. 
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Att vara neutral medför även det skyldigheter av olika slag. Sverige måste självt sörja för sitt försvar. Dessu-

tom har vårt land ofta fått hjälpa till inom FN, då det har gällt att sända observatörer och trupper till kritiska 

punkter (Gaza, Kongo och Cypern). Folk från det neutrala Sverige ses ofta med mindre misstro än folk från 

stormakterna.63 

 

Det finns inget mer skrivet gällande Sveriges neutralitet under andra världskriget, tiden efter 

eller möjliga neutralitetsbrott. Transiteringsavtalet eller andra eftergifter mot Tyskland under 

kriget, står inte att finna i läroboken. Det finns en tydlig tes vilken ges till läsaren, att konsta-

tera att Sverige ville hålla sig utanför en väpnad konflikt och vidhålla sin neutralitet. Lärome-

delsboken skildrar det utrikespolitiska läget för Sverige i rollen som neutral stat. Europa delas 

upp i två läger. Läroboken skildrar neutralitetspolitiken som nödvändig till följd av det över-

hängande invasionshotet, väpnade motståndsrörelser från Danmark och Norge uppläts att 

planlägga sin verksamhet i Sverige, vilket är en avvikelse från neutralitetpolicyn.  

Läroboken saknar uppgifter gällande Sveriges politiska roll under andra världskriget, vilket är 

problematiskt ifall boken har varit underlag för historia undervisningen. Neutraliteten skildras 

i läroboken som en rätt vilken Sverige skyddade och upprätthöll, vilket krävde stora uppoff-

ringar. Läroboken skildrar inte händelseförloppet och situationerna från flera perspektiv. Det 

finns ingen skildring i läroboken beträffande den svenska samlingsregeringens eftergifter mot 

Tyskland eller något specifikt om transiteringsavtalet. Läroboken diskuterar neutraliteten i ett 

internationellt medvetande, vilket visar att ett nytt medvetande tillskrivs neutralitetsberättel-

sen. Exempelvis beskriver läroboken, fördelar med vad neutraliteten innebär vid internation-

ella samarbeten. Läroboken definierar Sveriges neutralitet med en historisk förankring. Sve-

rige är ett fredsälskande land. Neutraliteten är konsekvent och kom att innebära svåra uppoff-

ringar för det svenska folket. Hotet om krig var ständigt närvarande. Sveriges frihet och obe-

roende skulle försvaras till varje pris. 

 

6.4 Neutraliteten uteblir 

 

Lärobok nummer fyra är tryckt år 1965.64 Läroboken tar inte specifikt upp andra världskriget. 

Boken konstaterar att andra världskriget utbryter. Under rubriken ”Superstormakten – vår tids 

världsvälde”, beskrivs att efter kriget blev Sovjetunionen och USA världsherrar.65 Läroboken 

                                                 
63 Kahnberg & Lindeberg 1964, S. 247. 
64 Alf Kahnberg, Gösta Lindeberg & Lennart Sjöstedt (1965). Genom tiderna 3 G. Lärobok i historia för grund-

skolan. Högstadiet. 
65 Kahnberg, Lindeberg & Sjöstedt 1965, S. 172.  
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tar inte upp fler perspektiv, istället beskrivs hur de ledande stormakten USA hjälpte Europa att 

resa sig från krigsdrabbningarna. Resterande händelser förklaras övergripande med kort in-

formation. De nordiska ländernas inklusive Sveriges situation nämns inte i läroboken. Boken 

redogör inte för några uppgifter, som tar upp neutralitetspolitiken, transiteringsavtalet eller nå-

got om andra utrikesförbindelser med Tyskland.  

Det är svårt för läsaren av läroboken att få en översiktlig information och förståelse för hur 

andra världskriget påverkade Sverige och övriga världen. Läroboken skildrar lite fakta under 

långa historiska tidsepoker, vilket möjliggör att läsaren får en felaktig förståelse av historie-

skrivningen. Andra världskrigets historia återges i läroboken som en osammanhängande be-

rättelse med få och spridda djupgående intryck av historieskrivningen. 

Dock kan en intressant liknelse av tidens läroplan vilken öppnar för läraren att i undervis-

ningen fokusera på valda historiska händelser. Enligt min tolkning har inte läroboken de rätta 

verktygen för att skildra för läsaren en historia vilken är reflekterad utifrån olika perspektiv 

från olika högst relevanta historiska aktörer. Detta innebär att eleven inte befäster historiska 

kunskaper för att kunna utveckla ett bredare och djupgående historiemedvetande.  

 

Sammanfattning 

Lärobok nummer ett i granskningen utgiven år 1949, beskriver kronologiskt utvalda sekven-

ser av andra världskriget översiktligt. Beträffande neutraliteten beskrivs sammantaget alla de 

nordiska länderna. Sveriges politiska neutrala ställning beröras inte i läroboken. Läsaren ges 

ingen information om transiteringsavtalet eller om eftergifter mot Tyskland. Lärobok nummer 

två i granskningen vilken är utgiven år 1953 beskriver översiktligt krigsutbrottet och skildrar 

krisförloppet kronologiskt. I läroboken står det att Sverige var neutralt under kriget och lycka-

des hålla sig utanför konflikten. Vidare tar läroboken inte upp Sveriges politiska tillstånd un-

der kriget, transiteringsavtalet eller eftergifter mot Tyskland. Lärobok nummer tre i gransk-

ningen vilken är tryckt år 1964, beskriver Sveriges och de nordiska ländernas situation vid 

kriget under en egen rubrik. Läroboken beskriver att samlingsregeringen mobiliserar Sveriges 

försvar för att kunna skydda och värna om neutraliteten. Läroboken skildrar inte transiterings-

avtalet eller Sveriges neutralitetspolitik. Lärobok nummer fyra i granskningen vilken är utgi-

ven år 1965 förklarar andavärldskriget ytterst översiktligt och förklarar enbart att det var krig 

mellan åren 1939–1945, vilket skiljer sig mot de andra tre böckerna. De nordiska länderna el-

ler Sverige nämns inte i läroboken. Läroboken redogör inte för några uppgifter, vilka tar upp 

neutralitetspolitiken, transiteringsavtalet eller något om andra utrikesförbindelser med Tysk-

land.  
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6.5 Historiebruk i läroböckerna från 1950 och 1960-talet 

 

Klas-Göran Karlssons historiebruksmodell kan användas för att förstå och tolka historiebruk. 

Det är viktigt att betona att dessa skildringar av lärobokstexterna inte är fullständigt överens-

stämmande men kan ge en förståelse för vilket historiebruk som används i läroboken. 

Samtliga läroböcker från 1950 och 1960-talet förmedlar behovet att upptäcka och rekogno-

sera. Läroböckerna skildrar till viss del relevant historiska fakta inom ramen för ämnet histo-

ria. Funktion enligt modellen är att verifiera dåtiden och läroboksförfattarna gör tolkningar i 

sitt urval gällande texten. Läroböckerna fyller behovet, att minnas för att bilda människor om 

tiden kring andra världskriget och vilka uppoffringar detta krävde av samhällets medborgare. 

Bruket av historien är existentiellt. Det finns i läroböckerna tydliga förklaringar om historien 

kring andra världskriget och vilka uppoffringar det svenska tvingades göra för att klara sig ut-

anför kriget. Analysen konstaterar att Sveriges neutralitet skildrats ensidigt. Läroböckerna 

skildrar inte eftergiftspolitiken eller transiteringsavtalet. Behovet av att glömma blir därav ak-

tuellt. Historiebruket är vad som i modellen beskrivs ett icke-bruk. Tidigare forskning har 

fastställt att läroböckernas innehåll relateras till gällande statliga styrdokument. Historieskriv-

ningen i läroböckerna legitimerar den svenska neutraliteten under det andra världskriget.  

 

 

 

 

 

7. Läromedel från 2000-talet 

 

Uppsatsen har granskat två böcker i ämnet historia vilka har varit i bruk under 2000-talet på 

grundskolans senare år. Dessa två läroböcker har analyserats med den hermeneutiska meto-

den. Uppdelningen av böckerna i två epoker sker av anledningen mot bakgrunden av hur jag 

uppfattar dess historieförmedling med fokus på hur transiteringsavatlet diskuteras i samband 

med Sveriges neutralitet. Denna dimension förändrar neutralitetsberättelsen.  

 

7.1 Selektiv neutralitet  
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Lärobok nummer fem i ordningen är tryckt år 2005.66 Sverige neutralitet under andra världs-

kriget skildras i avsnittet, ”Den svenska igelkotten”. Boken beskriver att vid krigets utbrott 

förklarade sig Sverige neutralt. Per Albin bildade en samlingsregering med sig själv som 

statsminister. Alla partier i riksdagen förutom det kommunistiska partiet ingick i regeringen.67 

Angående Sveriges beredskapsnivå står det att finna följande i läroboken: 

 

Vi skulle kunna försvara oss om vi blev anfallna. En bild som gärna användes var att beskriva Sverige som 

en igelkott. Vi rullade ihop oss och stack ut taggarna åt alla håll. I verkligheten var nog inte beredskapen så 

god. Ett anfall mot Sverige i början av kriget hade förmodligen blivit katastrof.68 

 

Läroboksförfattarna plockar upp dåtidens metafor och synliggör detta tänkande på detta vis, 

vilket kan det tyda på en distansering, att krigshotet inte är närvarande eller att kalla kriget är 

över.  

I läroboken finns det flera gånger omnämnt att Sverige inte var helt neutralt under kriget men 

att landet hade en önskan att vara det under rubriken ”Hjälp till Finland”. När Finland anfölls 

av Sovjetunionen fanns det en opinion i Sverige som önskade att Sverige skulle gå in i kriget 

på Finlands sida. Samlingsregeringen sa nej. Läroboken förklarar att många människor hjälpte 

grannlandet under parollen ”Finlands sak är vår”.69 Frivilliga fick strida, vapen, ammunition 

och flygplan uppläts till Finland. Detta accepterade samlingsregeringen. Läroboken beskriver 

att den svenska regeringens handlande i rollen som neutral stat var komplex. Sverige ville 

vara neutralt och försökte vidhålla neutraliteten. Gällande transiteringsavtalet och eftergifter 

mot Tyskland, diskuterar läroboken detta under rubriken, ”grannländerna ockuperade”. I läro-

boken står det att kriget kom närmare Sverige sedan Danmark och Norge ockuperats av Tysk-

land. Tyska trupper fanns vid Sveriges gräns mot väster och det kom krav på den svenska 

samlingsregeringen. Beträffande transiteringsavtalet och  

att Sverige upplät järnvägar till Tyskland står följande i läroboken:  

 

Sommaren 1940 krävde Tyskland att få skicka trupper och vapen från Norge på svenska järnvägar. Rege-

ringen var splittrad men sa tillslut ja. Man vågade inte riskera ett krig med Tyskland. Sommaren 1941 kom 

ett nytt krav. Tyskarna ville föra en hel division från Norge genom Sverige till den nya krigsskådeplatsen i 

Finland. Återigen beslöt den svenska regeringen att säga ja till det tyska kravet. Neutraliteten fick ge vika. 

Det var viktigare att hålla sig undan kriget.70 

                                                 
66 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2005). Gleerups historia. D. 3, Grundbok. 1. uppl. Malmö: 

Gleerup. 
67 Nilsson, Olofsson & Uppström 2005, S. 62. 
68 Nilsson, Olofsson & Uppström 2005, S. 62. 
69 Nilsson, Olofsson & Uppström 2005, S. 62. 
70 Nilsson, Olofsson & Uppström 2005, S. 62f. 
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Läroboken skildrar beslutet vilket den svenska samlingsregeringen tog gällande neutraliteten. 

Skildringen av Sveriges neutralitet i läroboken skiljer sig gentemot tidigare granskade läro-

böcker. Läroboken beskriver för läsaren att det fanns ett krigshot mot Sverige från Tyskland. 

När Tyskland ställde krav på Sveriges samlingsregering var risken för att bli indragen i krig 

för stor, trots upprepade försöka att värna om neutraliteten. Förklaringen görs att det var vikti-

gare att hålla sig utanför kriget än att fullt ut stå upp för neutraliteten. Läroboken skildrar flera 

aspekter beträffande Sveriges neutralitet. Eleverna får genom denna lärobok verktygen att 

själva tänka och bilda sig en uppfattning om Sveriges regerings handlande under kriget, tran-

siteringar genom landet beskrivs som en avvikelse mot neutraliteten. Läroboken har en ana-

lysdel i vilken ett par frågor ställs till eleverna som de ska resonera och svara på. Exempelvis 

frågeställningen, ”Var vi verkligen neutrala under kriget?”.71 Eleverna ges möjligheten att ut-

öka och bredda sitt historiska medvetande. Neutraliteten definieras som något den svenska 

samlingsregeringen ville förhålla sig till. Flera avvikelser från denna skedde för att hålla lan-

det utanför krigets fasor, neutraliteten är beskriven som selektiv.  

 

 

7.2 Beredskap och anpassningsbar neutralitet  

 

Den sjätte läroboken i ordningen och är tryckt år 2013.72 Den beskriver Sverige under andra 

världskriget i ett särskilt avsnitt, ”1939–1945: Beredskap”. Sveriges skildras inte som i de 

andra böckerna tillsammans eller i anslutning till eller tillsammans med de nordiska länderna. 

Sverige under andra världskriget behandlas separat skrivet i ett eget kapitel, vilket möjliggör 

en ökad förståelse om beredskapsandan och en mer tydlighet inom kunskapsområdet.73 Vidare 

står det i läroboken att Sverige förklarade sig neutralt vid krigsutbrottet. En samlingsregering 

med Per Albin Hansson hade som främsta uppgift att håll Sverige utanför kriget och klara för-

sörjningen. En skillnad mot läroboken från samma årtionde är att det i denna lärobok tydligt 

framgår vad som är samlingsregeringens syfte och mål under andra världskriget. Det ger läsa-

ren en bättre förståelse för den politiska bakgrunden. 

Läroboksförfattarna skriver, att politikerna vid krigsutbrottet kallade landet för den svenska 

igelkotten. I verkligheten var inte Sveriges beredskap så god som politikerna lät påskina. 

                                                 
71 Nilsson, Olofsson & Uppström 2005, S. 71. 
72 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf (2013). Hi: historia. 7-9. 1. uppl. Malmö: Gleerups. 
73 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013, S. 295. 
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Läroboken tar upp Sveriges hållning till Finland vid Sovjetunionens anfall under kriget. Fri-

villigkåren var där 8000 svenskar deltog. Samlingsregeringen upplät vapen och ammunition 

till Finland samt mobiliserade det svenska försvaret mot den finska gränsen. 

 

Läroboken speglar samlingsregeringens ambition att vara neutral och dess agerade utifrån må-

let att hålla Sverige utanför kriget. Detta framkommer tydligt då Sveriges samlingsregering 

inte deklarerade krig mot Sovjetunionen vid anfallet på Finland. Sverige var inte neutralt un-

der finska vinterkriget utan proklamerade sig som ”icke krigförande”. Det skedde dock inga 

överträdelser mot neutraliteten under det finska vinterkriget, då Sveriges regering inte var ne-

utral utan istället ”icke krigförande”. Vid exempelvis Sveriges försändelserna av vapen och 

ammunition enligt läroboken. Läsaren ges en förståelse av att Sovjetunionen ansågs vara ett 

invasionshot vid tiden. Läromedelsförfattarna beskriver angreppet mot Danmark och Norge 

som en blixt från en klar himmel. Angreppet skapade en oro hos svenska folket.74 Under ru-

briken järn mot kol, kol mot järn, skildrar läroboken Sveriges handelsbakgrund med Tyskland 

under 1930-talet. Sverige hade sålt stora mängder järnmalm och köpt kol. Handeln mellan 

länderna under kriget skildras på följande sätt:  

 

Tyskland krävde att Sverige skulle fortsätta handeln precis som vanligt. Så blev det också. Sverige meddelar 

samtidigt Tyskland att man omedelbart skulle spränga och förstöra alla gruvor i landet om den tyska armén 

gick till anfall. Men det låg också i Sveriges intresse att handeln fortsatte. Utan kolet skulle Sverige fått stora 

problem med att hålla igång stål- och verksdagsindustrin. Och utan dessa industrier skulle den svenska för-

svarsindustrin inte fungera. […] Handeln med Tyskland bara fortsatte, ökade också kraftigt de första krigså-

ren. Sverige till och med lånade ut järnvägsvagnar när Tyskland fick brist på sådana.75  

 

Denna lärobok skiljer sig i detta avseende mot tidigare granskade läroböcker. Författarna av 

läroboken tar upp historiska fakta beträffande Sveriges handel med Tyskland under kriget. 

Detta ger läsaren en inblick i att Sverige som skulle vara neutralt i andra världskriget bedrev 

handel med Tyskland som var en stridande aktör i andra världskriget och på detta sätt möjlig-

gjorde Tysklands anfallskrig. 

Transiteringsavtalet beskrivs under rubriken ”Trupptransporter genom landet”, på följande 

sätt:  

 

Under våren och sommaren 1940 krävde Tyskland att få skicka soldater på permission samt vapen till och 

från Norge på svenska järnvägar. Regeringen godkände detta efter hårda diskussioner. Sammanlagt forslades 

sedan mer än två miljoner tyska soldater genom landet under åren 1940–1943. Många svenskar var dock för-

bittrade över att regeringen lät transporten ske. […] Midsommaren 1941. Tyskland och Finland gick då, var 

för sig, till anfall mot sovjet. Samtidigt krävde Tyskland att få skicka stridande soldater genom Sverige till 

                                                 
74 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013, S. 295. 
75 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013, S 296. 
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Finland. De borgliga partierna ville säga ja medan socialdemokraterna var splittrade. Till sist blev det ändå 

ett ja till Tysklands begäran. Sammanlagt 105 tåg fullastade med tyska soldater, den så kallade Engelbrecht-

divisionen, fördes från Norge till Finland under bevakning av svenska soldater.76 

 

Läroboken förklarar transiteringsavtalets innebörd vilken innebar att det under kriget skedde 

omfattande tyska transporter på svenska järnvägar samt att en tysk stridande trupp fick pas-

sera svenskt territorium. Läroboken har två källövningar vilka är kopplade till ämnesavsnittet. 

En av övningarna behandlar särskilt Sveriges neutralitet under kriget. Eleverna får möjlighet 

att arbeta med källmaterial där direkta citat från beredskapstiden finns. Eleverna ska koppla 

källmaterialet med viktiga historiska frågeställningar som än i dag är aktuella. Exempelvis 

tryckfriheten, politiken, förståelsen hur och varför människor handlade på ett särskilt sätt.77 

Denna koppling mellan dåtid och nutid tyder på att läroboken har målet att utveckla elevers 

historiska medvetande. Neutraliteten definieras i läroboken som anpassningsbar och selektiv. 

Den svenska samlingsregeringen var rädd för hotet om att dras in i kriget men kunde samti-

digt anpassa neutraliteten efter landets ekonomiska och politiska mål.  

 

 

Sammanfattning    

 

 

Den första läroboken från 2000-talet skildrar den svenska regeringens neutralitetspolitik och 

betonar att vid tiden för andra världskriget var det svenska försvaret inte rustat för en väpnad 

konflikt. Neutraliteten under kriget beskrivs som selektivt och ställer frågan om samlingsrege-

ringens politiska handlande var i linje med neutraliteten. Detta förtydligas under rubriken 

”Hjälp till Finland”, där det framgår att samlingsregeringen handlade i linje med neutraliteten 

genom att de inte officiellt hjälpte Finland samt nekade ett militärt ingripande.  

Under rubriken ”Grannländer ockuperade”, skildrar läroboken att samlingsregeringen först 

gav avslag till Tysklands krav på transitering genom landet för att senare bortse från neutrali-

teten och tillåta tyska transiteringar. I slutet av kapitlet finns det frågor vilka ska besvaras av 

eleverna och syfta till att förstå den historia de undervisas i. Detta är en koppling till rådande 

kursplan för historia, eleverna tränar och ökar sitt historiemedvetande. 

 

                                                 
76 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013, S.296. 
77 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013, S. 298ff. 
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I den andra läroboken skildras Sveriges neutralitet under kapitlet, ”1939–1945: Beredskap”. 

Läroboken beskriver under rubriken ”Hjälp till Finland”, att Sverige skickade vapen och am-

munition samt mobiliserade svenska styrkor vid gränsen mot Finland. I denna lärobok nämns 

inget om samlingsregeringens ställningstagande till militärt ingripande från Sverige för att 

hjälpa Finland. Eftergiftspolitiken mot Tyskland och transiteringsavtalet skildras under rubri-

kerna ”Järn mot kol, kol mot järn och Trupptransporter genom landet”. Det tydliggörs i läro-

boken att Sverige gjorde överträdelser mot neutraliteten. Det framgår att Sveriges samlingsre-

gering tillät försändelsen av stridande trupp. Eleverna får arbeta med källmaterial och med 

frågor för att öka sin historiska medvetenhet. Både textinnehållet och arbetsmaterialet för ele-

verna kan kopplas till rådande kursplan för historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Historiebruk i läroböckerna från 2000-talet 

 

Genom att applicera historiebruksmodellen underlättar det förståelsen för vilka behov, bruk 

och vilka funktioner av historia som framträder ur läroböckerna. 

Analysen med modellen som verktyg är inte fullständig men kan ge bidrag till förståelse av 

vilket historiebruk som framträder i läroböckerna. I läroböckerna framgår behoven upptäcka 

och minnas, vilka tillhör bruket vetenskapligt och existentiellt. Deras funktion är verifiering, 

tolkning, förankring och orientering inom ramen för historiker och alla läsare av läromedlen. 

Behoven, upptäcka och minnas är överensstämmande tidigare undersökta läroböcker från 

1950- och 1960-talet. Intressant för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är beho-

vet, återupptäcka i läroböckerna från 2000-talet. Det finns ett moraliskt historiebruk vilket be-

rör neutraliteten, eftergiftspolitiken och transiteringsavtalet, vilket framkommer tydligast i den 

senaste läroboken. Mottagare av denna typ av historiebruk ska vara breda befolkningsgrupper 
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och fyller funktionen restaurering och rehabiliteringen av historien, vilket kan ses som ett nytt 

perspektiv av denna historiska tid och öka elevernas historiemedvetande.  

Detta överensstämmer med hur tidigare forskning beskriver hur historiemedvetande är en del 

av det förflutna, förståelse av en samtida situation och perspektiv på framtiden. 

Karlsson skriver exempelvis att moraliska värden tagit mer plats i läromedel för historia från 

tidigt 1990-tal, för att skildra den historiska uppfattningen av det förflutna genom fler per-

spektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Neutralitetens kvantitativa representation i läroböckerna 

 

Vid analysen av läroböckerna går det att urskilja ett stort antal ökande ord i läroböckerna 

vilka skildrar den svenska neutraliteten i texten. Det är därför av intresse att jämföra läroböck-

erna med varandra utifrån hur många ord som skrivs i respektive lärobok om Sveriges neutra-

litet under det andra världskriget. 

 

Tabell A: Neutralitetens kvantitativa representation i undersökta läroböcker78 

 

                                                 
78 Se Käll- och litteraturförteckning för korrekt referens till respektive lärobok.  

Lärobok  

År 1949 

Lärobok  

År 1953 

Lärobok  

År 1964 

 

Lärobok 

År 1965 

Lärobok  

År 2005 

Lärobok 

År 2013 

16 ord 286 ord 301 ord 0 ord 510 ord 569 ord 
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Det framgår att det har skett en ökning av ord vilka skildrar den svenska neutraliteten under 

andra världskriget. Från första boken utgiven år 1949 till senaste utgiven år 2013 skiljer det 

553 ord. Detta visar på en förändring i beskrivningen gällande neutraliteten. Det behövs mer 

historiska fakta för att förklara och skildra neutraliteten. Tidigare forskning diskuterar att det 

finns ett fokus inom historieämnet i förhållande till att undervisningen ska utveckla elevers 

historiemedvetenhet. För utveckling av historiemedvetande behöver eleverna få tillräcklig 

kunskap om dåtiden från olika perspektiv. Läroboken är enligt tidigare forskning central i 

skolans undervisning av Läroboken är låst i flera strukturella mönster vilka påverkar dess ut-

formning. Dessa kan enligt Ammert vara exempelvis lagstadgade styrdokument, marknads-

krav samt politiskt klimat. 

Skolans styrdokument påverkar utformningen av läroböcker. Det allt mer kvantitativa materi-

alet gällande Sveriges neutralitet har stöd i tidigare forskning. Elmersjö beskriver att skolan 

från 1990-talet och framåt lyfter berättelsen om välståndets utveckling, vilket kan vara en för-

klaring till varför neutraliteten får mer utrymme i läroböckerna, då detta är kopplat till väl-

ståndsförklaringen. Läroböckerna författas, utformas och redigeras i enlighet med sin samtid. 

Historiker idag behöver inte vara mer professionella än på 1950-talet. Läroböckerna skildrar 

det förgångna. En slutsats är att historieskrivningen förändrats i de undersökta läroböckerna.  

 

 

 

9. Sammanfattande diskussion 

  

Uppsatsen har utifrån syftet och frågeställningarna, undersökt hur den svenska neutraliteten 

beskrivs läroböcker i historia för grundskolans senare del eller motsvarande från tidspe-

rioderna 1950-talet, 1960-talet och 2000-talet. Hur skildra läroböckerna i historia Sveriges ne-

utralitet under andra världskriget, på vilket sätt redovisas transiteringsavtalet i källmaterialet, 

hur kan förklaringen av den svenska neutraliteten i läroböcker kopplas till ett föränderligt 

historiemedvetande över tid? 

  

Läromedelsanalysen har totalt behandlat sex historieböcker för grundskolans senare del eller 

motsvarande. Resultatet visar förändringar i hur neutraliteten skildras i läromedlen. Resultatet 
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har konstaterat att det sker en kvantitativ ökning i antal ord vilka behandlar området i käll-

materialet. Källmaterialet har tolkats med hjälp av hermeneutikens riktlinjer. Tolkningen är 

gjord av mig vilket kan påverkat analysen.  

Läroböckerna vilka var i bruk under 1950-talet beskriver neutralitet med en historisk förank-

ring. Sveriges politiska ställning vid första världskriget beskrivs som en historisk referens-

punkt. Neutraliteten är konsekvent och beskrivs som en gemensam uppoffring vilket hela fol-

ket hade ett ansvar inför. Läroböckerna skildrar endast svenska regeringens agerande som en 

hjälp till svårt utsatta nationer eller folkgrupper. Sammantaget definieras neutraliteten som nå-

got orubbligt, en gemensam uppoffring för att hålla landet utanför konflikten och handlade 

Sveriges regering utanför vad neutraliteten innebar var det för att hjälpa människor i svår nöd 

och Sveriges grannländer. Transiteringsavtalet eller eftergiftspolitiken gentemot Tyskland 

omnämns inte av läroboksförfattarna. Neutraliteten skildras enbart med 16 ord i läroboken vil-

ken är tryckt år 1949, läroboken vilken är tryckt år 1953 sker det en kraftig ökning och arbets-

området skildras med 286 ord.  

De två läroböckerna som var i bruk under 1960-talet är av skiftande karaktär. Läroböckerna 

belyser sammantaget Sveriges neutralitet i en större omfattning än de tidigare. Det finns skill-

nader dem emellan. I läroboken vilken var tryckt år 1964 skildras neutraliteten med historisk 

förankring. Sverige är ett fredsälskande land. Neutraliteten är konsekvent och innebar uppoff-

ringar för svenska folket. Hotet om krig var närvarande men Sveriges frihet och oberoende 

skulle försvaras och var högt värderat av samlingsregeringen i Sverige. Det skedde mindre av-

vikelser mot neutraliteten för att hjälpa motståndsstyrkor från Norge och Danmark. Neutrali-

teten skildras ur ett internationellt perspektiv. Den andra läroboken, tryckt år 1965, skildrar 

inget gällande Sveriges neutralitet under kriget. Gemensamt för läroböckerna är att inget gäl-

lande transiteringsavtalet eller eftergiftspolitiken finns beskrivet. Förklaringen till detta är 

komplex. Det kan var en kunskapsbrist om denna tid i Sveriges historia från författarna till 

läroböckerna eller ett medvetet utelämnande från dem att inte skriva om denna problematiska 

historiska och politiska situation. Den historiska framställningen skiftar betydande omfatt-

ning. De äldre undersökta läroböckerna, fokuserar på att återge allomfattande kunskapsstoff 

beträffande Sveriges neutralitet. Detta visas i resultatet gällande kvantitativa ord som används 

i de tidigaste läroböckerna. Noterbart är att neutralitetens skildring i läroboken från år1965 är 

utlämnad.  

 

Läroböckerna, tryckta år 2005 och år 2013 har en betydande tidsskillnad mellan de fyra tidi-

gare analyserade läroböckerna till den tid då används i undervisning. Detta visar sig tydligt i 
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den fakta som dessa läroböcker tillhandahåller för läsaren. Lärobok nummer fem i analysen 

skildrar Sveriges neutralitet selektivt. Detta innebar att Sveriges samlingsregering valde till-

fällen då de förhöll sig till att vara neutrala. De tillfällen då samlingsregeringen avvek från ne-

utraliteten beskrivs detta som ett svårt beslut för samlingsregeringen i Sverige att verkställa. 

Det skrivs båda läroböckerna om hjälpen till Finland från Sverige under vinterkriget. Det kon-

stateras skillnader i beskrivningen av Sveriges neutralitet i jämförelse med tidigare undersökta 

läroböcker.      

Båda två läroböckerna skildrar att det fanns ett krigshot mot Sverige under andra världskriget. 

I båda dessa läroböcker finns att läsa att Tyskland ställde transiteringskrav på Sveriges sam-

lingsregering. Samlingsregeringen tillät till vissa delar att Tyskland fick nyttja Sveriges terri-

torium, exempelvis transport på svensk järnväg. I läroboken som är den senaste granskade 

från år 2013, beskrivs att Sverige fortsatte med viktiga handelsförbindelser med Tyskland un-

der kriget. Under denna tid då Sverige gjorde eftergifter mot Tyskland vilket var ett land som 

var krigförande, så fortsatte Sverige att påtala sin neutrala ställning mot övriga världen. Denna 

information finns inte i någon av de tidigare undersökta läroböckerna. 

 

 

 

 

Läroboken från år 2013 skildrar Sveriges historia under krigsåren separat från resterande av 

omvärlden. I läroboken från år 2005 skildras Sveriges del i andra världskriget tillsammans 

med övriga länder i norden, vilket är en noterbar skillnad. Detta ger läsaren en tydligare skild-

ring av Sveriges neutralitet och beredskap under andra världskriget. 

I läroboken från år 2013 skildras neutraliteten som anpassningsbar och selektiv. Sveriges sam-

lingsregering anpassade neutraliteten efter landets ekonomiska och politiska mål. Läroboken 

förklarar transiteringsavtalets innebörd och händelseförlopp. Det finns att läsa om transite-

ringsavtalet även i boken från år 2005, men inte på samma beskrivande omfattning. Närmare 

nutid så har beskrivningen ökat i läroboken som är den senaste granskade. Beskrivningen av 

Sveriges neutralitet får ett med den nutida forskningen mer överensstämmande innehåll. 

Neutraliteten skildras kvantitativt större i undersökningens två yngre läroböcker jämfört med 

tidigare tryckta läroböcker. Vilket att neutraliteten i de yngre läroböckerna skildras mer om-

fattande.  
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Utgångsläget för analysen och för att kunna förstå skillnader i historiemedvetandet är att en 

visshet om att människan, alla samhälles institutioner och alla samlevnadsformer existerar i 

tid. De har alltid ett ursprung, en framtid och är föränderligt, oföränderligt och utan förutsätt-

ningar. Det är möjligt att konstatera att historien skildras annorlunda över tid i undersökta lär-

oböckerna genom att applicera historiebruksmodellen. 

I undersökningens äldsta läroböcker är det möjligt att tolka hur läroböckerna använder histo-

riebruket, upptäcka och rekognosera. Läroböckerna skildrar relevant fakta inom ramen för 

historieämnet, vilket verifierar dåtiden. Läroboksförfattarna gör ett urval gällande vad som 

presenteras i läroböckerna. Samtliga läroböcker fyller behovet minnas för att bilda människor 

om denna historiska tid samt vad som krävdes av samhällets medborgare. Bruket av historien 

fastställs att vara existentiellt.  

Sveriges neutralitet skildras ensidigt i de äldre undersökta läroböckerna vilka inte nämner ef-

tergiftspolitiken eller transiteringsavtalet. Neutraliteten skildras utifrån en positiv bemärkelse 

från Sveriges sida i de äldre läroböckerna, vilket överensstämmer med vad tidigare forskning 

konstaterar. Behovet att glömma aktualiseras utifrån historiebruksmodellen, för de äldre un-

dersökta läroböckerna. Historiebruksmodellen tydliggör utelämnandet av fakta som ett icke-

bruk, vilket kan tyda på ett tunnare historiemedvetande i de innehåll vilket har undersökts i de 

äldre läroböckerna. 

De äldre läroböckernas beskrivning av Sveriges neutralitet utifrån historiebruksmodellens 

verktyg ger läsaren möjlighet att dra slutsatsen att de äldre läroböckerna tillhandahåller be-

gränsat urval. 

Tidigare forskning har fastställt att läroböckers innehåll relateras till gällande statliga styrdo-

kument. Historiemedvetande var enligt forskningen inte uppmärksammat i skolans styrdoku-

ment innan år 1994, vilket säkerligen påverkat utformningen av de äldre undersökta läroböck-

erna i analysen. Sveriges roll som en neutral stat i ett internationellt perspektiv skildras i de 

äldre undersökta läroböckerna, vilket kan bredda elevernas historiemedvetande. 

Tidigare forskning beskriver historiemedvetande dels som tolkningen av den symbiotiska re-

lation som råder mellan tolkning av det förflutna, förståelse av en samtida situation och per-

spektiv på framtiden. Slutsatsen blir att det undersökta innehållet, vilket inte är representativt 

för allt innehåll i de äldre läroböckerna enbart i en mindre utsträckning stärker läsarens histo-

riemedvetande. Historiemedvetande är mycket komplext att skildra i läroböcker, vilket inne-

bär att fler perspektiv och historiebruk kan utläsas, därmed kan inte denna tolkningen anses 

fullständig, undersökningen har även begränsat urval av läroböcker från de undersökta årtion-

dena.   
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I läroböckerna som användes under 2000-talet är det möjligt att genom att applicera historie-

bruksmodellen utifrån dess verktyg utläsa ett moraliskt historiebruk. Neutraliteten, eftergifts-

politiken och transiteringsavtalets skildring i synnerhet för den senaste läroboken framgår. 

Mottagare av denna typ av historiebruk ska vara breda befolkningsgrupper och fyller funkt-

ionen restaurering och rehabilitering av historien. Detta kan möjligen sammankopplas till ten-

denserna i 2000-talets tidsanda, tidigare forskning visar att det i styrdokumenten fastställs att 

eleverna ska utveckla kunskaper vilka stärker historiemedvetandet. I kursplanen från både, år 

1994 och Lgr 11 är historiemedvetande en del av historieämnet. Enligt tidigare forskning har 

moraliska värden tagit mer plats i läromedel för historia från 1990-tal. Detta för att ge den hi-

storiska skildringen fler perspektiv. I läroböckerna från 2000-talet får eleverna möjlighet att 

arbeta med frågeställningar, för att analysera källmaterial. Syftet är att eleverna ska skapa en 

egen uppfattning, få insikt i historieskrivningen och problematisera. Detta samstämmer med 

historiedidaktikens forskning och utvecklandet av historiemedvetenhet genom, att tolka det 

förflutna. Det ges en förståelse av en samtida situation och perspektiv på framtiden. Detta ty-

der på att det finns ett mer kartlagt fokus på historiemedvetande i de böckerna som analyseras 

från 2000-talet jämfört med de äldre undersökta läroböckerna. Den etiska aspekten kring neut-

raliteten blir mer framträdande i läroböckerna från 2000-talet. 

Ytterligare forskning kan appliceras på området. En längre undersökningsperiod skulle kunna 

tillämpas samt undersöka fler böcker från andra tidsepoker samt undersöka Sveriges neutrali-

tet i relation till förintelsen.  

 

10. Didaktisk reflektion 

 

Uppsatsen har behandlat läroböcker i historia vilka har varit använda i undervisningen under 

1950-, 1960- och 2000-talet. Vidare har syftet i dess helhet varit att analysera läroböckerna 

utifrån Sveriges neutralitet, transiteringsavtalet och i vilken utsträckning skillnader i historie-

medvetande kan bekräftas. I Historien är närvarande skriver Karlsson att vi tillsammans delar 

historieskrivningen och är sammanlänkade till vårt gemensamma historiemedvetande. Histori-

emedvetande har en viktig inverkan på det didaktiska lärandet i historieämnet.79  

                                                 
79 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2014). Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 

tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, S. 57 
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Uppsatsens undersökningsområde, läroböcker kan användas i skolans historieundervisning 

som källmaterial. Eleverna kan inom arbetsområdet, det andra världskriget läsa om Sveriges 

neutralitet och arbeta med källkritiska metoder för att på så sätt upptäcka skillnader i historie-

skrivningen. Eleverna kan öka sin förståelse och kunskap kring hur historia skildras eller ute-

blir. Läroböckernas innehåll förändras över tid och i relation till sin samtid. Vilket skulle 

kunna öka elevernas förståelse om denna historiska tid, vilka konsekvenser detta innebar och 

vilken påverkan Sveriges neutralitet under kriget fick på individ och samhällsnivå.  

Genomförandet av källövningen skulle kunna bestå i tre delar, först en genomgång av de käll-

kritiska principerna, därefter får eleverna arbeta med källmaterialet i mindre grupper efter an-

visningar. Grupperna kan efter detta i helklass diskutera källmaterialet med syfte att lära sig 

av varandra, få fler tankar, idéer och perspektiv beträffande källövningen. Eleverna skulle 

kunna få i uppgift att skriva sin egen neutralitetsberättelse. 

 

Eleverna skulle kunna träna sitt historiemedvetande och få flera perspektiv på historieskriv-

ningen. I boken Att undervisa i historia beskrivs källkritik vara ett ytterst viktigt redskap för 

hela samhället. Källkritiksövningar fyller en demokratisk funktion, medborgarna behöver ha 

möjligheten att fatta egna beslut och kunna sålla i informationsflödet och bilda sig en egen 

uppfattning. Det är därför angeläget att undervisningen i skolan ska utveckla elevernas kri-

tiska tänkande.80  

En källkritiskövning i undervisningen med läroböcker från olika tidsperioder i historia motiv-

eras utifrån följande aspekter. Dels för att träna elevernas källkritiska förståelse samt att ele-

verna själva får möjlighet att skildra historisk kunskap och bilda sig en egen moralisk uppfatt-

ning om Sverige var neutralt under kriget. En övning av detta slag kan motiveras till skolans 

fostransuppdrag, eleverna i skolans undervisning ska bli förankrade i samhällets grundläg-

gande värden och främja deras lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka 

i samhället. Skolan ska förmedla beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referens-

ram alla i samhället behöver och skolan ska enligt läroplanen fostra demokratiska medbor-

gare.81  

Elevernas källkritiska förståelse samt att eleverna själva får möjlighet att skildra historisk 

kunskap och bilda sig en egen moralisk uppfattning om Sverige var neutralt under kriget kan 

                                                 
80 Liljegren, Bengt (2012). Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, S. 51. 
81 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Femte upplagan (2018). 

Stockholm: Skolverket, S. 10f. 
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kopplas till skolverkets kursplan för ämnet historia står det att undervisningen i ämnet historia 

ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin histo-

riska bildning och sitt historiemedvetande. Det förflutna präglar vår syn på nutiden och upp-

fattning om framtiden vilket påverkar elevernas förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera 

källor som grund för att skapa historisk kunskap. I det centrala innehållet framgår det att ele-

verna ska arbeta med det andra världskriget, dess orsaker och följder.  82  
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