
 

 

  

Examensarbete 

I betraktarens ögon 
En historiedidaktisk studie av läroböckers innehåll och 

lärares resonemang om elfte septemberattacken och dess 

konsekvenser 
 

 

 

 
 

Författare: Emmy Johansson och Emma Svanström 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Examinator: Ulla Rosén 
Handledare: Magnus Persson 

Termin: HT13 

Ämne: Historia 
Nivå: Avancerad 

Kurskod: GO1794 



2 

 

 
Abstact 

"In the eye of the beholder- A didactic study of Swedish teachers and textbooks in history’s reasoning about nine 

eleven and its aftermath" by Emmy Johansson and Emma Svanström aims to show which picture both teachers 

and textbooks on elementary school and upper secondary school want to mediate on the subject. The study also 

strives to compare the teachers view with the textbooks.  

To achieve these goals the study uses materials from eight interviews and fifteen textbooks. The methods are a 

combination of interviews and textual analysis inspired by the scientist Elizabeth D. Herman in combination with 

some quantitative method. Comparison was also included in order to be able to compare teachers and textbooks. 

Content analysis and sentence centralization was used in order to analyze the materials. Finally the study used a 

combination of theoretical concepts which included history didactics, historically consciousness and facts about 

the production of textbooks. 

The results show that although there is a great variation in how teachers as well as textbooks reason about the 

subject there are also many similar thoughts and presentations. This is the case for as well teachers as textbooks 

and the comparison between them. The study also reveal that although teachers are skeptical about the textbooks 

they are both needed to form a good education. But such a combination would still leave some effects 

unmentioned to the students. 
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1. Inledning 
För lite mer än tolv år sedan satt vi hemma i varsin soffa i Småland och betraktade 

nyhetssändningarna ifrån New York. Vi hade svårt att förstå hur en terrorattack som denna 

kunde ske. Den elfte september blev efter detta en symbol för attacken på World Trade 

Center och Pentagon, en händelse som ledde till en lång rad konsekvenser vilka påverkar oss 

än idag.  

Detta blir inte minst synligt genom att Svenska Dagbladet publicerade en artikel om att 

NATO hotade att lämna Afghanistan andra december 2013.
1
 Artikeln tydliggör att elfte 

september är aktuellt än idag och gör inte minst ämnet relevant för skolans undervisning i 

såväl grundskolan som gymnasiet eftersom denna i båda fallen syftar till att eleverna ska 

utveckla sitt historiemedvetande.
2
 Detta innebär att de genom kunskap om dåtiden ska förstå 

sin samtid och framtid. De ska även få kunskaper om nutidshistoriska händelser och aktuella 

konflikter.
 3
  

2. Syfte 
Utifrån ovan aktualitet och inte minst läroplanerna Lgr-11 och Gy-11 blir det relevant med en 

studie som undersöker hur svenska lärare resonerar om elfte september och dess 

konsekvenser samt vilket innehåll som återfinns i läroböcker på grundskolan och gymnasiet. 

Detta kan ge en uppfattning av vad eleverna kommer att ta del av genom skolans 

undervisning och hur de kommer att förstå delar av sin samtid. Vårt syfte med den här studien 

är att undersöka hur lärare resonerar kring undervisningen gällande en aktuell händelse och 

hur motsvarande innehåll skildras i läroböcker. Elfte septemberattacken och dess 

konsekvenser kommer i denna studie att utgöra ett belysande exempel på en aktuell händelse. 

Utifrån syftet och tidigare forskning på området kommer studien att formulera relevanta 

frågeställningar som presenteras längre fram i undersökningen. 

 

                                                   

 
1 Svenska dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nato-hotar-helt-lamna-afghanistan_8782468.svd,   

2013-12-02, Hämtad 2013-12-04.  
2
 Skolverket, Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia, 2011a, Hämtad: 2013-10-15; Skolverket, Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr20

00. u å a, Hämtad:2013-10-15; Skolverket, Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv. 2011b, Hämtad: 

2013-10-15; Skolverket, Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/läroplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv, u å b. Hämtad:2013-10-15. 
3
 Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år, Sisyfos, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008,Uppsala 2008:50. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nato-hotar-helt-lamna-afghanistan_8782468.svd
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&tos=gr2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv
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2.1 Disposition 
Studien inleds med syftet för att skapa en klar uppfattning om målet med undersökningen. 

Därefter följer bakgrundsinformationen som ska ge läsaren kunskap om viktiga delar som ämnet 

för undersökningen. Frågeställningen placeras efter tidigare forskning eftersom den sistnämnda 

ger ytterligare relevans för studiens syfte. Frågeställningen följs sedan av en närmare 

presentation av materialet som placerats före metoden eftersom det ansågs vara en fördel att 

känna till urvalet innan tillvägagångsättet redogjordes. De teoretiska begreppen presenteras för 

att läsaren ska ha dessa aktuella inför resultatet och analysen. Genomgående kombineras resultat 

och analys för att skapa en enklare läsning i vilken läsaren kan följa med i analysen för 

respektive område. Arbetet avslutas sedan med slutdiskussion och sammanfattning.  

3. Bakgrund 

3.1. Elfte september och dess konsekvenser 
I följande avsnitt återfinns en bakgrund till arbetets olika teman och som också utgör en 

förklaring till vad som avses med begrepp och händelser som exempelvis elfte september, al-

Qaida, Bushdoktrinen, krigen i Afghanistan och Irak och den ökade säkerheten.  

3.1.1 Attacken 

Den elfte september 2001 utförde terrororganisationen al-Qaida en attack mot World Trade 

Center och Pentagon i USA. Attacken utgjordes av tre plan som flög in i tvillingtornen och 

Pentagon samt ytterligare ett plan som störtade i en åker i Pennsylvania. Händelsen 

resulterade i cirka 3 000 personers död och tvillingtornens kollaps.
4
 Detta är vad denna studie 

definierar som elfte september. Angreppet skedde trots att kontrateroristchefen, Richard 

Clarke, redan i januari samma år hade varnat presidentens nationella säkerhetsrådgivare om 

eventuellt kommande attacker.
5
 Men av varningen framgick det inte att angreppet skulle ske 

på amerikansk mark och därmed hade förberedelserna riktats in på försvar av amerikanska 

mål i andra länder.
6
 Attacken ledde till en rad konsekvenser som ökad säkerhet, skapande av 

nya försvarsmissiler och införandet av Bushdoktrinen. Den dåvarande amerikanska 

presidenten, George Bush, gick även ut och förklarade att världens regeringar nu var tvungna 

att välja mellan att antingen stödja att USA förklarade krig mot terrorismen eller ställa sig 

                                                   

 
4
 John P. McKay, A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Boston : Bedford / St. Martinʼs, cop 

2012:1045. 
5 Fawaz A. Gerges, Obama and the Middle East: the end of America's moment?, Palgrave New York: 

Macmillan 2012:69, 71, 101. 
6 Grossman i Matthew J. Morgan, (red.), The impact of 9/11 on politics and war: the day that changed 

everything?, New York: Palgrave MacMillan 2009:19. 
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emot det.
7
 Även NATO reagerade genom att förklara att ett attentat på ett av 

medlemsländerna var en attack på samtliga.
8
 Flera av USA:s allierade stöttade kriget och 

agerade mot terrororganisationerna genom att strypa deras tillgång till skydd och resurser. 

Men amerikanarna kände sig ändå hotade av länder med tillgång till massförstörelsevapen 

eftersom det fanns en risk att de skulle dela dem med terroristgrupper.
9
  

Händelsen skapade även oenigheter inom Bushadministration där realisterna
10

 förespråkade 

att USA skulle hantera terroristerna genom polisaktioner och samtidigt öka och förbättra 

kommunikationen med såväl allierade som fientliga stater för att minska missförstånd. Mot 

dessa stod de nykonservativa
11

 som ansåg att USA måste spänna musklerna och visa sin 

styrka för att hantera terrorism och förhindra att attacken återupprepades. Bush beslutade sig 

för att helt gå på de nykonservativas väg och agerade sedan utifrån detta fram till i slutet av 

sin tid som president.
12

  

3.1.2 Al-Qaida 

Al-Qaida är främst en sunnimuslimsk grupp som bildades i slutet av 1980-talet i syfte att få ut 

de sovjetiska styrkorna som invaderat Afghanistan. I och med att deras mål sammanföll med 

USA:s fick de träning och ekonomisk hjälp av denna supermakt.
13

    

År 2001 leddes gruppen av Usama bin Ladin som liksom organisationen härstammade från 

Saudiarabien. Bin Ladin tillhörde överklassen men vände sig, när stridigheterna i Afghanistan 

var slut, emot denna grupp eftersom al-Qaida inte ville ha en sekulär utan en islamistiskt ledd 

stat.
14

 Al-Qaidas missnöje riktades även mot USA som stöttade de sekulära staterna. Men 

grunden för al-Qaidas motvilja mot USA har sitt ursprung i Gulfkriget, 1990-1991, då 

amerikanarna drev ut irakiska trupper ur Kuwait och gav stora sanktioner till landet vilket 

ledde till mycket lidande för dess befolkning. Al-Qaidas kritik mot USA handlade också om 

landets stationerade trupper i Persiska viken och framförallt Saudiarabien. De ansåg att den 

amerikanska närvaron endast syftade till att ta över muslimska länder och utnyttja deras 

                                                   
 
7 Antony Best, International history of the twentieth century and beyond, 2nd ed., London: Routledge 

2008:532ff. 
8
 Norman Lowe , Mastering modern world history, 5th edition., Hampshire: Palgrave Macmillan 2013: 

266. 
9 Best m.fl 2008:524f. 
10 Inriktning inom amerikansk politik som, enligt Gerges, i frågan om kriget mot terrorn vill öppna 

kommunikationskanaler med andra länder och endast agera mot de terrorister som är aktiva. 
11 Inriktning inom amerikansk politik som, enligt Gerges, ville agera kraftfullt mot all terrorism i världen 

utan att öka kommunikationen mellan staterna. 
12 Gerges 2012:72, 81. 
13 Lowe 2013:262. 
14 Albert M. Craig, (red.), The heritage of world civilizations, 9th ed., combined vol., Upper Saddle River, 

NJ: Pearson Prentice Hall 2011:1052. 
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oljetillgångar. Efter Gulfkriget delades deras missnöje av många i den muslimska världen 

även om få stödde en brutal lösning. Missnöjet ökade när USA inte kunde lösa Israel-

Palestinakonflikten och en andra palestinsk intifada, uppror, ägde rum strax innan attacken.
15

 

Al-Qaida vill också stoppa USA:s stöd för Israel så att en palestinsk stat kan bildas i landets 

ställe.
16

  

Attacken den elfte september utfördes av välutbildade individer från Saudiarabien och 

Egypten.
17

 Genom attackerna på World Trade Center och Pentagon nådde al-Qaida stora 

framgångar i form av rekryter och stöd. Denna framgång fick en tillfällig svacka när 

amerikanarna attackerade Afghanistan men resulterade sedan i att organisationen blev ett 

starkt nätverk. Gruppen kunde sedan frodas i länder som befann sig i oroligheter som 

exempelvis det inbördeskrig som Irak drabbades av efter USA:s invasion. 

Terrororganisationen attackerade även tre bussar och ett tåg i London år 2005.
18

   

Efter år 2006 minskade al-Qaidas makt dels eftersom deras attacker även drabbade civila 

muslimer och dels eftersom USA dödade flera av deras medlemmar och ledare. I maj 2011 

upptäcktes och dödades bin Ladin när han gömt sig i Abbottabad i Pakistan. Al-Qaida anses 

idag vara en ineffektiv organisation med cirka 100 medlemmar vars ledare håller sig gömda.
19

 

Dessa siffror är omdiskuterade och Lowe menar att när han skrev sin bok, år 2013, 

beräknades det finnas cirka 5000 medlemmar av organisationen.
20

 Till skillnad från Gerges 

menar Gunaratna och Nielsen att organisationen fortfarande utgör ett hot.
21

 De förekommer 

främst i Afghanistan och Pakistan men har även grenar i andra länder.
22

  

 3.1.3 Bushdoktrinen 

Efter attacken utfärdade Bush en nationell säkerhetsstrategi, även kallad Bushdoktrinen, som 

innebar att USA skulle söka upp och förstöra alla terroristorganisationer. De skulle även 

konfrontera länder som innehade massförstörelsevapen och stödde terrorister. Doktrinen gav 

USA rätt att gå in med våld i dessa länder om det skulle behövas och på så sätt avskräcka 

framtida hot.
23

 Rätten att agera innefattade inte bara nuvarande utan även framtida potentiella 

hotbilder.
24

 Slutligen var ytterligare ett mål att framkalla demokrati i diktaturer för att 

                                                   

 
15 Gerges 2012:63ff. 
16 Lowe 2013:262. 
17 Gunaratna och Nielsen i Morgan 2009:91; Post i Morgan 2009:111. 
18 Best m.fl 2008:534f. 
19 Gerges 2012: 206, 221, 226. 
20 Lowe 2013:262. 
21 Gunaratna och Nielsen i Morgan 2209:87ff. 
22 Gerges 2012:203, 206, 208, 214, 221f. 
23 Gerges 2012:73. 
24 Best m.fl 2008:525. 
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oskadliggöra roten till terrorism, vilken USA ansåg fanns i länder som Syrien, Iran och Irak. 

Demokratiseringsmålet kallades ”The Freedom Agenda” och skulle leda till en 

dominoeffekt.
25

 

 3.1.4 The Patriot Act och Ökad säkerhet  
The Patriot Act medförde lagändringar som infördes för att öka säkerheten efter attackerna. 

Lagarna antogs redan under år 2001 och innebar att amerikanska myndigheter hade rätt att 

övervaka misstänkt aktivitet över elektroniska medier, häkta misstänkta utan att anklaga dem 

och utföra särskilda förhör med dem. Vidare gav lagändringarna en striktare regler för 

immigration, en skärpt gränslagstiftning och utökade möjligheten till militära rättegångar.
26

 

Efter attacken ökade USA sin säkerhet genom en uppsjö av kontraterrorism organisationer.
27

 

3.1.5 Kriget i Afghanistan 
USA krävde att den afghanska talibanregimen som skyddade bin Ladin skulle utlämna honom 

till dem. Talibanerna gick inte med på villkoret vilket resulterade i att USA, dess allierade 

och NATO påbörjade kriget mot terrorismen genom att attackera landet.
28

 Genom kriget mot 

terrorismen ville amerikanarna och dess allierade stoppa allt stöd för islamistisk militarism 

och i Afghanistans fall innefattade detta att gripa bin Ladin och förstöra al-Qaidas 

organisation. Kriget blev en framgång och år 2002 ersattes talibanregimen av en regering 

ledd av president Hamid Karzai. Men landet led fortfarande av ekonomiska svårigheter och 

våld. Dessutom återvände talibanerna igen efter år 2003 vilket ledde till problem eftersom 

flera NATO länder som tidigare haft styrkor i Afghanistan vid tillfället höll på att dra tillbaka 

dessa. Attackerna skapade också svårigheter mellan landets styrning och de trupper som 

tillsammans med USA börjat kriget mot terrorismen. Afghanistan fortsatte därför att lida av 

oroligheter.
29

 Oroligheterna kvarstår än idag med resultat att USA år 2011 ställde sig bakom 

Karzais försök att medla med talibanerna.
30

 Barack Obama, som tillträdde som USA:s 

president år 2009, har minskat truppnärvaron i landet men utför fortfarande hemliga 

operationer och drönarattacker som en del i kriget mot terrorismen.
31

 

3.1.6 Irakkriget 

                                                   

 
25 Gerges 2012:5f, 73, 80. 
26 Newman i Morgan 2009:198. 
27 Gerges 2012:209ff. 
28 Lowe 2013:268. 
29 Best m.fl 2008:522, 529f. 
30 Lowe 2013: 278. 
31 Gerges 2012:212. 
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Efter attacken mot Afghanistan vände USA år 2002 blicken mot Irak, Iran och Nordkorea 

vilka de menade utgjorde ”ondskans axelmakter”.
32

 I ett kapitel i boken Middle East And The 

United States (2013) har Steve A. Yetiv, professor i internationella relationer, undersökt 

orsakerna till varför USA ville attackera Irak. Han kom fram till att detta främst berodde på 

att USA kände sig hotade av att Irak, som styrdes av diktatorn Saddam Hussein, som antingen 

hade, eller ansågs kunna skaffa, massförstörelsevapen och misstänktes ha förbindelser till al-

Qaida. Det fanns även misstankar om att han var inblandad i attacken den elfte september. 

Dessutom ville USA demokratisera Irak för att på det sättet skapa en dominoeffekt i 

Mellanöstern. Utöver dessa tre skäl framhåller Yetiv att intresset för att attackera Irak även 

kunde haft sin grund i det faktum att det funnits spänningar mellan länderna sedan 1990-talet, 

från vilken tid det också fanns planer på att byta ut regimen i Irak. Det fanns också 

tjänstemän i USA som vinklade den redan bristfälliga informationen om läget i Irak i syfte att 

motivera ett krig mot landet. Även Husseins något bristande öppenhet i frågan bidrog till den 

ökade spända stämningen. Det kan också ha funnits en önskan om att säkra tillgången på olja 

i Mellanöstern eller personliga skäl till varför Bushadministrationen ville attackera Irak, men 

Yetiv menar att de sistnämnda argumenten inte är tillräckligt starka för att själva förklara 

USA:s motiv till krig.
33

 Ett krig mot Irak skulle också, om det lyckades, frigöra trupper som 

USA vid tillfället hade placerade i Saudiarabien. Best med flera menar att USA länge hade 

haft planer på att attackera Irak, men att de först år 2002 gick ut med att Hussein hade 

massförstörelsevapen. Detta var den officiella anledningen som amerikanarna la fram för FN 

i syfte att få internationellt stöd för en attack.
34

 Irak hade tidigare motsatt sig 16 olika 

resolutioner från FN sedan 1991. Men eftersom flera av de länder som ingick i FN var 

skeptiska till attacken, bland annat länder med stort inflytande som Frankrike, Ryssland och 

Tyskland, enades organisationen om UNSC resolution 1441, vilken innebar en ökad 

inspektion av Irak, ledd av svensken Hans Bilx, samt hot om att våld kunde användas mot 

landet om de hade kärnvapen eller motsatte sig granskningen.
35

 USA fortsatte att argumentera 

för en attack av Irak och statssekreteraren Collin Powell sade sig ha bevis på att landet hade 

massförstörelsevapen och kontakt med terrorister.
36

 Men trots visst motstånd från Hussein 

visade den sista rapporten inga tecken på att krig skulle vara nödvänligt även om 

granskningen skulle fortsätta. USA och dess allierade var tveksamma och ansåg att Irak hade 

motsatt sig resolutionen. När de inte fick med sig alla länder i FN på en ny resolution som 
                                                   

 
32 Best m.fl 2008:525; Gerges 2012:74. 
33

 Steve A. Yetiv, The Iraq war of 2003, I: David W. Lesch, , Mark L. Haas, The middle east and the 

united states,5:the d., Boulder, Colo. : Westview 2013:363, 270ff, 374. 
34 Best m.fl. 2008:525f. 
35 Yetiv i Lesch 2013:360f. 
36 Best m.fl 2008:525f. 
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skulle innebära krig mot Irak presenterade de ett ultimatum till Hussein som innebar att han 

skulle lämna landet inom 48 timmar.
37

 Detta skedde inte och amerikanarna påbörjade därför 

tillsammans med sina allierade, Coalition of the willing, operation irakisk frihet den 20 mars 

2003.
38

 Denna utfördes trots starkt motstånd såväl nationellt som internationellt. Det visade 

sig ganska snart att det inte fanns några massförstörelsevapen och att trots att Hussein snabbt 

blev avsatt och Irak självständigt år 2004 var inte heller denna del av kriget mot terrorismen 

en framgång.
39

 Det återfanns inte heller några hållbara bevis för att landet skulle ha 

förbindelser till al-Qaida.
40

 Bushadministration hade ingen plan för hur landet skulle styras 

men den tillsatte administratören, L. Paul Bremmer, upplöste viktiga och stabiliserande 

institutioner som Ba´ath partiet vilket Hussein hade tillhört, det juridiska systemet, 

statstjänsten och militären. Istället tillsatte USA en styrning av olika religiösa sekter vilket 

inte skapade en demokratisk styrning utan en auktoritär och sekteristisk sådan.
41

 

Upplösningarna skapade också flera arga irakiska män som gjorde gemensam sak med 

motståndet och år 2006 befann sig Irak i inbördeskrig. Landet härjades också av oroligheter 

eftersom valet skulle förflytta makten från minoriteten av sunnimuslimer till de shiamuslimer 

som var i majoritet.
42

 Striderna ledde till att USA år 2007 ökade antalet trupper i landet men 

oroligheterna kvarstod och många började tvivla på att amerikanarna verkligen agerade på 

rätt sätt när de startade kriget mot terrorismen.
43

 Under Irakkriget dog över 4 400 

amerikanska soldater, flera hundra från andra länder och tusentals irakier. Kriget hade också 

kostat mycket för den amerikanska ekonomin.
44

 Dessutom har kriget försatt flera miljoner 

irakier på flykt.
45

  

Efter ett tag ökade stabiliteten i Irak och Nouri al-Malaki valdes som landets premiärminister. 

När Obama tillträdde höll han förhandlingar med den irakiske ledaren men drog sedan 

tillbaka de amerikanska trupperna eftersom det fanns ett stort irakiskt påtryck från folket i 

denna fråga. I december 2011 lämnade de sista amerikanska trupperna Irak som fortfarande 

härjas av våld och rivalitet om makten.
46

  

 

                                                   

 
37 Yetiv i Lesch 2013:361f. 
38 Best m.fl 2008:527: Craig m.fl. 2001:1053. 
39 Best m.fl 2008:527f. 
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42 Best m.fl. 2008:528f. 
43 Best m.fl 2008:532; Gerges 2012:86. 
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3.1.7 Obama 

När Obama tillträdde på positionen som USA:s president år 2009 har han arbetat för att 

förbättra relationen mellan USA och de arabiska länderna.  Han har tagit avstånd från Bushs 

tankar om demokratibyggande i andra länder. Genom att bland annat avsluta Bushdoktrinen. 

Han har försökt förbättra relationerna mellan USA och den muslimska världen genom att 

hålla tal i de arabiska länderna med syfte att försöka ändra synen på USA som ett land som 

endast vill besegra islam eller ta över länderna och istället belysa svårigheter och lösningar 

samt skapa relationer byggda på gemensamma intressen. Han har dragit tillbaka trupper ur 

Afghanistan och Irak. Men USA krigar fortfarande mot al-Qaida genom att använda hemliga 

CIA aktioner och Preditor drönare. Strategin har skapat ytterligare svårigheter i relationen 

mellan muslimer och USA. Användingen av drönarna har också diskuterats i FN men Obama 

försvarar dem som nödvänliga för att hålla USA och väst säkra.
47

  

3.1.8 Andra konsekvenser av elfte september  

Genom kriget mot terrorismen har det amerikanska ryktet fått sig en törn bland annat 

eftersom det framkommit uppgifter om tortyr av fångar på Guantánamo Bay fängelset, på 

Kuba, och Abu Gharib fängelset, i Irak.
48

 Best med fl. menar att kriget mot terrorismen har 

skadat det amerikanska ryktet eftersom många länder världen över nu är tveksamma till om 

de verkligen agerade för bättre internationella relationer. USA:s relationer med många av de 

länder som tidigare varit skeptiska mot deras agerande har nu blivit bättre.
49

 

Efter attackerna på World Trade Center och Pentagon har världen även bevittnat flera andra 

terrorattacker av såväl al-Qaida som andra terrororganisationer. Bland dessa kan nämnas 

tågbombningarna i Madrid år 2004, bombningarna i London år 2005 och flera bombningar på 

Bali.
50

  

En annan konsekvens är en ökad islamofobi i Amerika och Europa. Detta har skapat problem 

som lett till bland annat diskussioner kring multikulturella samhällen och moskébyggen. I 

vissa länder som Frankrike och Belgien har det uppkommit förbud mot burqor och andra 

huvuddukar sedan 2011.
51

  

                                                   

 
47 Gerges 2012:66, 90, 93f, 96, 99f, 212ff, 217, 238f. 
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3.2 Läroplaner 

Texten är inte en fullständig redogörelse för läroplanerna utan endast de delar som är 

relevanta för studien. 

3.2.1  Läroplan i historia Lpo-94 
Grundskolans historieundervisning skall ge eleverna tillfälle att se sig själva som en del av 

historien. Genom undervisningen skall eleverna kunna förstå samhället och ge dem kunskap 

om historien och de villkor och förutsättningar som olika människor har levt utefter genom 

årens gång. Detta skall därför vara grundläggande principer till att eleverna förstår dagens 

samhälle och framtida perspektiv.
52

 

3.2.2  Historieämnet grundskolan Lgr-11 

På grundskolan är historieämnets syfte att eleverna utvecklar samt stärker sina kunskaper 

gällande den historiska kontexten, bildandet samt historiemedvetandet, vilket innebär att 

eleverna skall få förståelse för hur historien påverkar dagens samhälle samt framtiden. 

Historieundervisningen skall även ge eleverna bildning angående olika människors 

förutsättningar och dess uppfattningar, som sedermera leder till att eleverna får djupare 

insikter för varierande levnadssätt runt om i världen. Utöver föregående syftar ämnet till att 

ge eleverna en historisk överblick i form av tidsperioder, händelser, utveckling och gestalter 

genom historien, vilket innebär att eleverna får en allt bredare uppfattning för sin samtid. 

Undervisningen i historia syftar till att ge eleverna kunskaper gällande hur de går tillväga vid 

kritiskt granskande av historiskt källmaterial, för att sedermera ha förmågan att kunna värdera 

dem. Historieundervisningen skall också ge eleven kännedom om människors vardagsliv.
53

  

Det centrala innehållet i historieundervisningen berör bland annat demokrati, efterkrigstiden och 

globaliseringen som har skett under 1900-talet fram till dagens samhälle. Den senare innehåller 

bland annat aktuella konflikter och ett historiskt perspektiv på dessa.
54

  

3.2.3 Läroplan i historia Lpf-94 

I den tidigare läroplanen i historia ifrån 1994 syftar ämnet till att ge eleverna ett långsiktigt 

samt ett kortsiktigt perspektiv för människor och samhällens förutsättningar och 

sammanhang.  Historieämnets ändamål är att eleverna skall få en allt djupare förståelse av 

händelser genom historien, vilket gäller alltifrån vardagsliv till politik. Undervisningen ska 

även ge eleverna möjlighet att få kännedom gällande de faktorer som påverkar individer och 

samhällen och genom ämnet skall eleverna stärka sin nyfikenhet samt utöka sin kunskap 
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rörande sin omvärld, vilket innebär att få förståelse för sitt eget och andras kulturarv. Syftet 

med undervisningen är också att eleverna skall erhålla en historisk medvetenhet, 

grundläggande värden, vilket kan leda till att eleverna stärker sina egna roller som 

medborgare som är en viktig aspekt för demokratin. Genom kunskaper om andra människor 

och stater kan det leda till en ökad förståelse till varför världen ser ut som den gör idag. 

Därtill syftar ämnet till att vara kritisk till källmaterial, såsom texter och medier.
55

  

3.2.4 Historieämnet gymnasiet Gy-11 
Genom historieundervisningen på gymnasiet skall eleverna förbättra sitt historiemedvetande, 

vilket innebär att eleverna skall kunna förstå förbindelsen mellan det förflutna, nutiden samt 

framtiden. Därigenom skall eleverna kunna bruka en historisk referensram som betyder att de 

skall förstå dagens samhälle och den kommande tiden. Utöver ovanstående syftar 

undervisningen också till att eleverna skall få chans att förbättra sina kunskaper rörande 

människors levnadsvillkor och förutsättningar under historien samt hur de har påverkat 

förändringarna i samhället. Därigenom får eleverna förståelse för människors värderingar 

samt villkor genom historien. Eleverna skall, genom historieundervisningen, besitta 

kunskaper gällande källkritik och hur historiska texter skall tolkas samt värderas. Vilket 

senare skall leda till att eleverna presenterar sitt resultat utifrån olika perspektiv med hjälp av 

modern teknik.
56

  

3.2.5 Historia 1a1 
Historia 1a1 omfattar 50 poäng och är en grundkurs för gymnasieskolans yrkesförberedande 

program. Eleverna skall erhålla kunskaper och förståelse för människans roll vid konflikter 

och andra avgörande samhällsförändringar. Att analysera historiskt källmaterial är också en 

central aspekt genom kursen. Historiemedvetande blir aktuellt genom att eleverna får 

förståelse och utvecklar sin kunskap beträffande hur historian har påverkat och har en 

anknytning med aktuella konflikter.
57

  

3.2.6 Historia 1b 
Historia 1b är en grundkurs för gymnasieskolans teoretiska program och omfattar 100 poäng. 

Eleverna skall få ett sammanhang på förändrade maktförhållanden i världen samt att ge dem 

en förklaring, vilket skall ske utefter ett långsiktigt historiskt perspektiv.
58

   

Genom historieundervisningen skall eleverna tilldelas bildning gällande människans roll vid 

konflikter samt förändringsprocesser. Den ska också göra att eleverna förstår hur människors 

vardags- och samhällsliv har sett ut genom historien samt politiken. Framväxandet av 
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identiteter, kulturarv och hur historien påverkar nutidshändelser och konflikter, vilket innebär 

ett utvecklande av historiemedvetandet hos eleven. Undervisningen skall också erbjuda 

eleverna möjligheter att kritisk kunna granska och analysera källmaterial som brukas i 

undervisningen, vilket skall ske utefter specifika kriterier och metoder.
59

  

 

4. Tidigare forskning och frågeställning 

4.1 Tidigare forskning 

Det finns en mängd tidigare forskning gällande ämnet elfte september och dess konsekvenser. 

Därför har vi i denna studie, av tid och utrymmesskäl, valt att avgränsa detta kapitel till att 

beröra relevant forskning i form av den inriktad på elfte september och dess konsekvenser i 

undervisning och läroböcker. I följande kapitel presenteras endast huvudpunkterna i varje 

studie. 

 

4.1.1 Läroboksstudier om elfte september och dess konsekvenser 

Docenten Jeremy Stoddard, läroplansprofessor Diana Hess, och läraren Cathrine Mason 

Hammer har i kapitlet ”The challenge of writing ’first draft history’ – The evolution of the 

9/11 attacks and their aftermath in school textbooks in the united states” (2011) undersökt hur 

tolv av de bästsäljande amerikanska läroböckerna i historia framställer terrorism, händelserna 

under attacken den elfte september samt dess effekter. De vill också synliggöra om 

läroböckerna speglar de diskussioner som i samtiden fanns kring konsekvenserna av 

händelsen eller om de presenterar en färdig tolkning. Som material använder de nio av de 

populäraste amerikanska läroböckerna från åren 2005-2006 eftersom dessa är de första som 

tar upp ämnet. Analysen visar att läroböckerna oftast gav bristfällig information till läsaren 

gällande vad som skedde under attacken, vilka som var inblandade och varför det skedde. 

Händelsen beskrivs som viktig och som något som enade världen mot terrorism. Men tonen 

är nationalistisk och USA och amerikaner framställs som tragiska offer och hjältar. De 

debatter som har funnits kring exempelvis invasionen av Irak nämns i stort sett inte och det 

finns en brist på kritisk granskning av Bushadministrationen. Debatterna av invasionen av 

Afghanistan eller the Patriot Act nämns inte heller. Definitioner av begreppet terrorism skiljer 

sig åt mellan läroböckerna liksom de exempel som lyfts fram för att belysa definitionerna. 
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Exemplen motsäger också i vissa fall den definition som presenteras i läroboken. I de 

övningar som bifogas uppmuntras inte eleverna till kritiskt tänkande.
60

 

Stoddard, Hess och Mason Hammer går sedan vidare och väljer ut tre nyutgåvor av de 

tidigare studerade läroböckerna för att försöka belysa en eventuell utveckling av 

beskrivningarna av terrorism, elfte september och dess konsekvenser. Dessa slutsatser 

framhåller författarna som mindre säkra eftersom de bygger på ett litet urval av källor. 

Resultatet visar att även om böckerna till viss del blir mer detaljrika i sina beskrivningar av 

händelsen och dess kontext är informationen fortfarande bristfällig. I vissa fall är det även 

svårt att se hur konsekvenserna är relaterade till händelsen på grund av upplägget på 

läroboken. I de nya läroböckerna minskar de nationalistiska strömningarna som tidigare fanns 

liksom beskrivningen av amerikaner som offer och hjältar. En reducering av antalet bilder 

kring händelsen gör också att den blir mindre upphöjd och bortom kritik. Dessutom är 

texterna i läroböckerna mer kritiska till problem i såväl inrikes- som utrikespolitiken i 

samband med händelsen. Det förs även fram kritiska argument mot Bushadministrationen och 

kriget mot Irak samtidigt som elever uppmuntras att tänka kritiskt kring händelserna. 

Läroböckerna förser därmed eleverna med fler perspektiv än tidigare. Författarna menar att 

den skillnad som har ägt rum visar att läroböckerna ändras för att passa sin samtida sociala 

och politiska kontext.
61

 

Slutligen kommer författarna fram till att det bästa kanske vore om läroböcker inte 

behandlade aktuella händelser eftersom de ofta vill presentera en version som sann vilket blir 

problematiskt om denna sanning är under pågående diskussion och sedan förklaras ogiltig. 

Deras förslag är istället att läroboksförfattarna ska avvakta med lärobokstexter och istället 

producera material som är lättare att ändra, exempelvis nätbaserat material. Om 

läroboksförfattare ändå väljer att ta med dessa pågående händelser bör det, enligt författarna, 

presenteras som just öppna diskussioner. Lärare bör också vara medvetna om bristerna i 

läroböcker och även använda annat material för att belysa flera perspektiv som eleverna kan 

ta del av.
62

 

I studien Political Dimensions of 9/11 Narratives In Secondary School History Textbooks 

Worldwide (2010) undersöker forskaren Elizabeth D. Herman vilka politiska faktorer som 

påverkar hur terrorattacken den elfte september och dess konsekvenser skildras i läroböcker i 
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ämnet historia från tio olika länder. Sammanlagt analyserar Herman 19 läroböcker i historia. 

Hon börjar sin undersökning genom att skapa åtta olika variabler som syftar till att kartlägga 

ländernas olika politiska system.  De olika variablerna delas sedan upp i två grupper där de 

fyra första är interna och de fyra senare externa faktorer som ser till landets relation med 

USA. Herman tar reda på hur läroböckerna skapas och redigeras i varje land för att sedan 

göra en textanalys med kvantitativa inslag av läroböckerna.
63

  

Resultaten av Hermans studie visar att samtliga länders läroböcker påverkades av den 

rådande politiken när de utformade avsnitten gällande elfte september och dess konsekvenser.  

Politikens påverkan skedde genom urval i form av vad som skulle inkluderas, exkluderas och 

betonas i de olika verken. Framförallt visar studiens resultat att det är de externa faktorerna, 

alltså landets inställning till USA och kriget mot terrorismen, som främst påverkar hur ämnet 

skildras. Herman uppmärksammar att hennes resultat visar att alla läroböcker från ett land 

skildrar händelserna i en liknande ordning oavsett om de är statligt styrda läromedel eller 

skapade av privata företag. Hon poängterar också att det finns en skillnad mellan historierna 

på regional och nationell nivå i länderna men att samtliga berättelser skildrar sin politiska 

kontext. De flesta böckerna visar endast upp en bild på ett av de brinnande tornen när ämnet 

behandlas. Det förkommer oftast inga bilder på krigsförstörelsen eller civila i USA, Irak eller 

Afghanistan. Herman kommer till slutsatsen att bristen på människor i bilderna 

avhumaniserar och skapar ett avstånd mellan läsaren och händelsen, något hon anser är 

negativt eftersom det gör redogörelserna ofullständiga.
64

 

I forskaren Michael M. Romanowskis studie What you don't know can hurt you: textbook 

omissions and 9/11 (2009) undersöks elfte septemberattackerna och dess följder i nio 

amerikanska läroböcker i historia som publicerades år 2008. Läroböckerna har Romanowski 

valt ut efter dess popularitet. Syftet med undersökningen var att se hur terroristattackerna den 

elfte september i USA och följderna av dem skildras samt granska om det är någon kunskap 

som utelämnas. För att kunna utföra sin studie har Romanowski använt sig av en kvalitativ 

innehållsanalys.
65

   

Resultatet påvisar att läroböckerna berör olika slags upplysningar om elfte 

septemberattackerna och dess konsekvenser. Enligt Romanowski är attackens orsaker ett 
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återkommande tema i läroböckerna. Han lyfter fram att många läroböcker lägger stora 

resurser på att undersöka vilka motiv terroristerna hade, medan läromedel som har 

begränsade resurser inte ger eleverna sådan stor förståelse till varför USA blev attackerat. Det 

som emellertid förekommer i samtliga böcker är att bin Ladin är den person som ligger 

bakom attentaten.  Något som också är vanligt är patriotism. De flesta läroböcker som 

Romanowski har studerat använder sig utav bilder på frihetsgudinnan med svart rök från 

World Trade Center i bakgrunden men också sånger som "God Bless America" och 

amerikanska flaggor. Romanowski menar att dessa emblem kan frambringa patriotiska 

känslor hos amerikanarna och menar att den starka patriotism, som finns i USA, kan vara en 

orsak till varför landet blev attackerat. Därtill skildras även USA:s invasion av Afghanistan. I 

läroböckerna betonas tillika att invasionen var landets första seger mot terrorismen och att 

talibanerna förlorade kampen mot USA på bara två eller tre månader. Romanowski 

poängterar noga att det endast är en lärobok som skriver om krigets negativa effekter såsom 

civila dödsoffer.
66

  

Vidare tar kursböckerna upp konflikten i Irak, men Romanowski hävdar att det inte ges en 

rättvis framställning av motsättningarna mellan USA och Irak, vilket blir märkbart när 

information utlämnas eller att enbart en bild ges av händelsen. Anledningen till att USA 

invaderade Irak motiveras i merparten av läroböckerna med att landets ledare, Hussein, hade 

tillgång till massförstörelsevapen och att han var en hårdförd diktator som hade kopplingar 

till terrorister. Enligt Romanowski nämns ingenstans i de undersökta böckerna Iraks tillgång 

på olja som en grundläggande faktor för den amerikanska invasionen av landet. 

Sammanfattningsvis hävdar Romanowski att det är vanligt att amerikanska läroböcker i 

historia utelämnar viss information till eleverna, vilket ger dessa enbart ett historiskt 

perspektiv att ta ställning till.
67

  

Lärarstudenten Patrik Molins kandidatuppsats War on terror, a clash of civilizations? En 

undersökning hur fem läroböcker mellan åren 2003-2011 i ämnet historia för den svenska 

gymnasieskolan framställer USA:s War och terror (2011) behandlar hur svenska läroböcker 

framställer USA:s krig mot terrorismen. Undersökningens syfte var att studera hur svenska 

läroböcker i historia skildrar USA:s krig mot terrorismen. Molin använder sig av Samuel P 

Huntingstons teori vilken förklarar skillnader mellan västvärlden och den muslimska världen. 
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Skillnader som teorin menar kan skapa en känsla av "vi och dem". Med hjälp av teorin vill 

Molin studera om dikotomin utmärker sig i skolans läroböcker.
68

  

Det resultat som Molin har kommit fram till visar på att det finns likheter och skillnader 

mellan läroböckerna angående skildringen av USA:s krig mot terrorismen. Det visar sig att 

USA:s agerande framställs mer eller mindre kritiskt. Läroboksförfattarnas faktastoff skiljer 

sig åt mellan böckerna, vilket Molin menar beror på att författarna väljer ut det material som 

de anser vara mest relevant för eleverna att känna till. Därför är det betydelsefullt som lärare 

att framhålla att det som står i böckerna inte är hela sanningen om en händelse i historien. 

Studien visar tillslut att Huntingtons teori inte kan anpassas till någon utav de svenska 

läroböckerna i historia.
69

  

Lärarstudenten Philip Netzel har skrivit kandidatuppsatsen Läroböckernas skildring 

av Irakkriget: En narrativanalytisk studie (2013). Netzels syfte för studien var att 

undersöka hur gymnasieskolans kursböcker i historia framställer Irakkriget. Han ville 

studera nutiden eftersom dessa händelser inte förekommer i stor utsträckning i 

undervisningen trots att läroplanerna framhäver detta. Till sin hjälp har Netzel använt 

sig av tolv läroböcker i historia för att studera deras skildring av Irakkriget. I 

kursböckerna väljs olika tidpunkter för startskottet av kriget, en del läroböcker väljer 

att börja redan år 1980 då Iran-Irakkriget utbröt medan majoriteten av böckerna tar 

sin utgångspunkt i attacken mot World Trade Center. Därav betonar Netzel att 

eleverna får skilda kunskaper gällande händelsen beroende av vilka läroböcker skolan 

väljer att använda. Merparten av läroböckerna skriver i stor omfattning om USA:s 

president Bush och att det är han som ligger bakom den amerikanska attacken mot 

Irak samt att han gick emot FN:s beslut. Även Hussein finns med i läroböckerna och 

skildras som en diktator. Resultatet påvisar att aktörerna i Irakkriget beskrivs i 

läroböckerna på varierande sätt. Utöver Irakkriget är, enligt Netzel, det mest 

framträdande att USA gestaltas som världens enda supermakt.
70

 

4.1.2 Forskning om lärares tankar kring elfte september 
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I kandidatuppsatsen Åtta gymnasielärares tankar om samhälls- och historieundervisningen 

och en nutidshistorisk händelse (2008) undersöker lärarstudenterna Malin Bodell och Merja 

Norell den eventuella förekomsten av en undervisning om terrorattentaten den elfte 

september 2001 på gymnasienivå. Ämnet ska i studiens fall utgöra ett exempel på hur 

gymnasielärare gör urval när de vidareutvecklar historieämnet. Därför intresserar sig 

författarna inte bara för om lärarna undervisar om elfte september attackerna utan även i hur 

stor utsträckning ämnet behandlas i undervisningen samt om lärarna betraktar ämnet som 

hemmahörande inom historieämnet eller samhällskunskapen. De vill också belysa hur lärarna 

gör sina urval av material om nya händelser som exempelvis elfte september. Studien består 

av totalt åtta intervjuer med olika lärare. Resultaten av studien visar att lärarna var eniga om 

att nutidshistoria var en viktig del av undervisningen, men inte om elfte september 

nödvändigtvis var det. Nutidshistoria valdes dessutom ofta bort tillfördel för andra delar av 

historieämnet på grund av att det inte rymdes inom tidsramen för utbildningen samt gick 

emot en ovilja hos vissa lärare och elever att inkludera nya delar i ämnet. Vissa av lärarna 

ansåg att elfte september snarare hörde hemma i samhällskunskap än historia. 

Samhällskunskap och historia ansågs vara två ämnen med nära förbindelser. Författarna 

skriver även att studien visar på att lärarna arbetar didaktiskt genom att medvetet föra fram 

vad de önskar belysa även om detta inte alltid var nutidshistoria.
71

 

Professorerna Wiel Veugelers, Mechtild Derriks och Ewoud de Kat har skrivit artikeln 

Education and major cultural incident in society: september 11 and Dutch education (2006) 

där de granskar hur större och avgörande händelser, såsom elfte september, har påverkat den 

nederländska utbildningen samt hur skolan klarar av de möjliga spänningar som attackerna 

kan skapa. För att kunna besvara sina frågeställningar har författarna intervjuat både 

gymnasielärare och rektorer på nederländska skolor. Lärarna undervisade i ämnena 

samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Resultaten indikerar att i det nederländska 

utbildningssystemet undervisas det om händelser som elfte septemberattackerna. Flera av de 

utfrågade personerna poängterar att de arbetar mycket med aktuella händelser i 

undervisningen bland annat genom att studera nyheterna, vilket senare leder till diskussioner. 

Det som författarna kunde urskilja var att majoriteten av lärarna arbetar aktivt med 

mångfalden, vilket de menar skall förebygga att spänningar mellan eleverna uppkommer 
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eftersom en stor del av eleverna i de nederländska skolorna har islam som 

religionstillhörighet.
72

  

Frances C. Chelland, biträdande professor i humanism och styrelseman för kvinnliga studier 

vid New England College, undersöker i artikeln Editorial Epilogue: Education after 

September 11 (2005) hur utbildningssystemet i USA har och bör förändras efter 

terrorattentaten. Han intresserar sig främst hur förändringar kan äga rum som påverkar sättet 

att tänka, lära och leva samt om dessa förändringar också kan sträcka sig till sociala 

institutioner. Samtidigt behandlar artikeln hur det ska bli möjligt för USA att se den skada de 

själva mött och gett andra samt hur händelser som denna ska kunna motverkas i framtiden. 

Chelland menar att det redan har skett förändringar i amerikanska skolor i form av större 

vaksamhet, ökad patriotism, en känsla av att inte kunna förutsäga vad som kommer att hända 

och en önskan att skapa goda medborgare av studenterna genom att göra dem medvetna om 

sina medborgliga skyldigheter. Intresset har vänts till skolan eftersom den ska skapa nya 

värden och en bra framtid. Enligt Chelland handlar detta intresse om att justera ungdomarnas 

värden så att de kan skapa en god framtid men utan att reflektera över vilken roll det 

nuvarande amerikanska samhället har i hur världen är idag. Det fanns också en motsättning 

då önskan att låta studenterna engagera sig i världen motarbetas eftersom i det nuvarande 

utbildningsystemet dras kurser in som uppmuntrar till reflektion över omvärlden. Svaret 

ligger, enligt Chelland, i en kritisk reflektion som tillåter eleverna att lära av historien och få 

en uppfattning om såväl vad det innebär att vara människa som människors och materiella 

tings värde. Elfte septemberattackerna är här en god utgångspunkt för att belysa att frågan om 

människans natur ständigt är aktuell. Men utbildningen måste också uppmuntra till en 

förändring av vanor och sociala institutioner. Den bör skapa en kritisk granskning kring det 

amerikanska samhällets plats i världens lidande.
73

 

Artiklen Aftereffect of 9-11: A Call to Balance Patriotism and Multiculturalism in the 

Classroom (2003), skriven av forskarna Russell L. Young och Virginia Sharifzadeh, 

undersöker hur skolor ska behandla den intressekonflikt som uppstått mellan patriotism och 

multikulturalitet efter attacken den elfte september 2001. Författarna menar att attacken har 

väckt ett behov av intolerans, patriotism och enighet hos amerikanarna. Värden som är svåra 

att binda samman med den tolerans som amerikansk utbildning ska lära ut. Lösningen på 
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detta är, enligt Young och Sharifzadeh, en kombination av de båda där skolan arbetar mot 

fördomar om araber, muslimer och islam genom att skapa kunskap om grupperna och 

erfarenheter över kulturgränserna. Utbildningen bör belysa länders globala påverkan på 

varandra samt likheter mellan den amerikanska respektive arabiska-, muslimska- och 

islamistiska kulturen. Den bör även syfta till att ge eleverna möjlighet att betrakta händelser 

ur fler perspektiv än det amerikanska. Skolorna bör också uppmuntra eleverna att engagera 

sig genom att exempelvis samla information om elfte september vilket kan stärka elevernas 

kritiska tänkande. Lärarna måste även vara uppmärksamma på sina egna fördomar och 

försöka sträva efter en jämbördig utbildning för samtliga elever. Slutligen måste även 

läromedel ses över så att de speglar en verklig och inte negativ bild av olika grupper.
74

 

4.2 Frågeställningar 

Av den tidigare forskningen framgår att flera studier har gjorts kring elfte september både vad 

gäller lärares tankar kring undervisning såväl som läroböckers skildringar av ämnet. Flera 

studier är utförda i samband med amerikanska undervisningssammanhang som delvis kan 

fungera som en utgångspunkt, även om den svenska kontexten är väsentligen annorlunda då 

Sverige inte drabbades av attentatet. Stoddard, Hess och Mason Hammers studie visar hur 

innehållet i läroböcker har förändrats över tid vilket gör det relevant att även undersöka en 

eventuell förändring i svenska motsvarigheter.
75

  Romanowskis studie visar att det finns en 

komplexitet gällande orsaksförklaringar och motiv, något som också är synligt i Molins 

resultat eftersom han betonar att faktaurvalet skiljer sig mellan läroböckerna. Netzel har 

också undersökt urvalsfrågan, men ur ett kronologiskt perspektiv. Av hans studie 

framkommer att det finns skiftande utgångspunkter i ämnet som ger eleverna olika 

kunskaper. Dessa punkter medför en relevans i att undersöka hur svenska lärare förhåller sig 

till sin undervisning och läroböckers innehåll kring elfte september och dess konsekvenser.  

I tidigare forskning ingår flera studier som undersöker hur utbildningsystemet hanterar elfte 

september, dessa är gjorda i länder som USA och Nederländerna. Det är viktigt att studera 

utbildningsystem, hur de fungerar och vilka kunskapsresultat liksom värderingar de kan 

kopplas till. Samtidigt är det centralt att innan dess undersöka vad som förs fram kring ämnet 

av lärare och läroböcker, först därefter kan forskare närmare undersöka hur 

utbildningsystemet fungerar. 
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Resultatet av forskningsgenomgången visar att det visserligen finns studier av hur man i 

Sverige behandlar nutida konflikter, men ännu finns inte något som undersökt hur elfte 

september förmedlas. En intervjustudie om lärares tankar kring ämnet är värdefull. 

Sammanfattningsvis fyller därför denna studie en funktion genom att kartlägga såväl svenska 

lärares tankar som läroböckernas skildringar gällande elfte september över både tid och 

stadiegränser. Utifrån detta och det valda syftet kommer studien att arbeta med följande 

frågeställning: 

1.  Lärares didaktiska tänkande: Hur resonerar berörda lärare kring sin undervisning om elfte 

september och dess följder?  

2. Läroböckers innehåll: Hur definieras och behandlas elfte september och dess följder i 

svenska läroböcker? 

3. Jämförelse av lärares resonemang och läroböckernas innehåll: Vilka skillnader och 

likheter finns mellan lärarnas resonemang och framställningarna i läroböcker i historia 

på respektive stadium?  

5. Material 

5.1 Urval 

5.1.1 Intervjuer 

När ett urval till en intervjustudie görs finns det inga fasta regler för hur många eller hur få 

intervjuer som ska finnas med. Detta bör istället baseras på de intervjuades relevans för 

frågeställningen samt med hänseende till praktiska begränsningar i form av utrymme och tid. 

Ett för stort urval kommer att minska möjligheterna till en god och djup analys medan ett för 

litet kan minska möjligheterna att generalisera och belysa skillnader. Såväl professorerna i 

psykologi, Steinar Kvale och Svend Brinkmann, som sociologen Pål Repstad förespråkar att 

en undersökning använder sig av ett färre antal intervjuer till förmån för analysen.
76

 Grundat 

på detta beslutades det att intervjua åtta lärare i ämnet historia för att genom en noggrann 

analys finna svar på studiens frågeställning inom den givna tidsramen. Dessa lärare anses 

vara representativa för att det endast är de som kan belysa hur de själva resonerar kring elfte 

september och dess konsekvenser. 

Skolorna som kontaktades valdes eftersom de var belägna inom ett bekvämt avstånd och hade 

yrkesverksamma lärare inom historia i antingen de senare åren i grundskolan eller gymnasiet. 
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Att enkelt kunna nå platsen för intervjun är ett kriterier som Martyn Denscombe, professor i 

social forskning, förespråkar. Han kallar det för bekvämlighetsurvalet.
77

 Men bekvämligheten 

var endast sekundärt till kriteriet att intervjuade skulle kunna tillföra något till studiens 

frågställning. 

För att kontakta lärarna vände vi oss först till rektorerna eftersom de troligen hade bättre 

möjlighet att avgöra vilka lärare som kunde hjälpa oss. Repstad menar att det är vanligt att 

forskare av detta skäl vänder sig till chefer för att få tag på personer att intervjua. Detta kan 

leda till att cheferna medvetet eller omedvetet vinklar urvalet av intervjupersoner för att det 

passar deras egna intressen. Men denna risk är inte signifikant utan endast något som bör 

hållas i åtanke.
78

 Vi har inte upplevt att detta har varit ett problem, utöver att det preliminärt 

kan ha bidragit till en övervikt av män i studiens urval. Genom metoden att kontakta rektorer 

fick vi inte tag i ett tillräckligt brett urval av intervjupersoner och beslöt oss därför för att 

själva kontakta lärarna direkt via mail. I detta stadie kontaktades såväl manliga som kvinnliga 

lärare. En av lärarna kontaktades också genom en av de andra.  Konsekvensen av detta urval 

blev att endast en av de intervjuade är en kvinnlig lärare. Detta beror på att vid kontakten med 

rektorerna och lärarna var det flest män som ville ställa upp på intervjuerna. En annan 

intervju med en kvinnlig lärare valdes dessutom bort från analysen eftersom den inte var 

representativ då läraren i fråga inte hade undervisat i historia på flera år och inte behandlat 

elfte september. Hon kunde därmed inte tillföra något till undersökningen. 

Urvalet är även representativt ur det hänseende att det innehåller en stor spridning i ålder och 

yrkeserfarenhet hos de intervjuade som kan ha arbetat som lärare i historia på sina respektive 

stadier i allt från några till 34 år.
79

 Denna olikhet förspråkas av Repstad som menar att det gör 

att studien får ett mer mångfalsetterat perspektiv i frågan.
80

 Något som talar emot möjligheten 

att synliggöra ett flertal perspektiv är att vår studie, som nämnts, endast inkluderar en intervju 

med en kvinnlig lärare.  

5.1.2 Personporträtt 

Informationen i tabellerna är hämtade från intervjuerna med berörda lärare.  

Tabell 1 Grundskolelärare 

Namn Ålder Yrkeserfarenhet Annat ämne 

Janne  50-55 års åldern 17 år Religionskunskap, 
samhällskunskap 
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och geografi. 

Inger 60- 65 års åldern 34 år Svenska, 

religionskunskap 

och geografi. 

Kent 40-45 års åldern 13 år Religionskunskap, 
samhällskunskap 

och geografi. 

Sam 40-45 års åldern 13 år Religionskunskap, 

samhällskunskap 
och geografi. 

Tabell 2 Gymnasielärare 

Namn Ålder Yrkeserfarenhet Annat ämne 

Martin 40-45 års åldern 4 år Samhällskunskap 

Mattias 35-40 års åldern 10 år Samhällskunskap 

Daniel 30 års åldern 5 år Geografi 

Lars 55 års åldern 15 år Samhällskunskap 

5.1.3  Läroböcker 

Det har sedan år 2001 publicerats en massiv mängd läroböcker i ämnet historia och därför har 

inte samtliga kunnat användas i studien. I Metodpraktikan (2007) skriver professorerna i 

statsvetenskap Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud att 

det är betydelsefullt att varje forskare reflekterar över de möjliga konsekvenser som kan 

uppstå i och med besluten över materialurvalet. Värt att fundera över är om resultatet kan 

påverkas beroende av vilket materialurval som forskaren gör.
81

 Det är något som har gjorts 

eftersom anledningen till valet baseras på att vi ansåg att alla läroböcker inte skulle vara 

genomförbart för oss att behärska inom den uppsatta tidsramen för examensarbetet samt att 

studien inte enbart stödjer sig på läroböcker utan även på intervjuer.   

Viktiga frågor som en forskare ska ställa sig är om urvalet skall vara brett eller om det skall 

vara i en begränsad omfattning. Vad som är det mest fördelaktiga förslaget är, enligt 

Esaiasson m.fl, svårt att ta ställning till eftersom det är lämpligast att välja det material som är 

relevant för vidare analys. Om relevant material skulle bli bortvalt kan det uppstå en 

osäkerhet rörande om forskaren går miste om information som är viktigt för studien samt dra 

slutsatser som är tvivelaktiga.
 82

 Med detta i åtanke baseras urvalet i studien på de läroböcker 

som informanterna använder sig av i sin undervisning, vilket ofta sammanföll med de största 
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läroboksförlagens böcker mellan åren 2002-2013.
 
Detta ger ett begränsat materialurval men 

materialet anses ändå vara relevant för studiens syfte.  

Vi har även valt att inte inkludera läroböcker i samhällskunskap, trots att det förekommer i 

tidigare forskning.
83

 Anledningarna har varit tidsbrist, att få samhällsböcker faktiskt 

hanterade ämnet på ett relevant sätt samt det faktum att vi själva studerar till att bli 

historielärare och inte samhällskunskapslärare. 

I varje läroboksserie påbörjas undersökningen i den lärobok som först nämner elfte 

september, därav ser varje lärobokseries start olika ut. Vi har valt att göra tre nedslag 

i varje läroboksserie, vilket innebär att det inte är samma sorts läroböcker som 

analyseras genom åren eftersom det kanske enbart finns i två upplagor och därför har 

vi valt att komplettera det med en likvärdig lärobok inom samma serie. Exempelvis 

används två Alla tiders historia Maxi och en Alla tiders historia 1b. Eftersom 

läroböckerna har samma författare anser vi att det inte är något problem. Tre nedslag 

mellan åren 2002-2013 gör det möjligt att se om läroböckernas innehåll har förändrats 

under årens gång. I de fall där tre utgåvor inte finns inom tidsramen har 

undersökningen valt att enbart använda de som finns tillgängliga. Exempelvis den 

interaktiva läroboken Digilär (2013) som kontinuerligt uppdateras och därmed inte 

finns i tidigare utgåvor.
84

 

Tanken var först att välja de läroböcker som var de mest populära hos varje förlag men vi har 

emellertid inte haft möjlighet att få tillgång till förlagens försäljningsstatistik eftersom det 

betraktas som en yrkeshemlighet.
85

   

5.2  Materialdiskussion 

5.2.1 Intervjuer 

Under hela intervjustudiens gång ska forskaren sträva efter att hålla en bra vetenskaplig 

kvalitet på sitt arbete. Detta innefattar bland annat att tänka på reliabiliteten. Reliabiliteten 

innebär att resultatet ska vara tillförlitligt och kunna återskapas av andra forskare. Det handlar 

också om att inte omedvetet ta upp ledande frågor eftersom dessa annars kan påverka 

svaren.
86

 Hela arbetet har strävat efter en stark reliabilitet, men i vissa fall har det uppkommit 

ledande frågor som exempelvis ”Anser du att nutidshistoria är viktigt?” Dessa har alltid följts 

                                                   

 
83 Bodell och Norell 2008:1, 6, 10ff, 23ff. 

84 Stellan Wigh, http://digilär.se/logga-in, 2013, Hämtad: 2013-11-04. 
85 Se bilaga 3. 
86 Kvale och Brinkmann 2009:263. 
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upp av en uppmuntran till de intervjuade om att utveckla sitt svar. Det finns trots det vissa 

svårigheter med intervjuer och reliabilitet eftersom varje person som intervjuas troligen 

kommer att ge olika svar beroende på vilken forskare som närvarar. Kvale och Brinkmann ser 

inte detta som ett problem eftersom detta endast visar på de mångfasetterade 

tolkningsmöjligheter och sanningar som finns.
87

 Även kravet på konfidentialitet kan här 

skapa problem eftersom det förhindrar att en annan forskare kan göra om precis samma 

studie.
88

 Vi anser att det är av stor vikt att värna om lärarnas konfidentialitet och att studien 

troligen till viss del kan återskapas med andra lärare. En sådan studie skulle förmodligen leda 

till fler nyanser av lärarnas syn på ämnet i linje med Kvale och Brinkmanns argument.  

Forskaren måste ständigt överväga om hennes metoder, material och resultat verkligen mäter 

det som efterfrågas i syftet och frågeställningarna, med andra ord validiteten.  Valideringen 

påbörjades redan i intervjuerna genom de tolkningsfrågor som ställdes där de intervjuade 

hade möjlighet att validera eller förkasta forskarens tolkningar. Genom dessa frågor får 

forskaren direkt veta om denne troligen har funnit svaret på den del av frågeställningen som 

frågan berörde.
 89

 För att kontrollera validiteten kan forskaren även undersöka materialet efter 

om svaren kom av ledande frågor eller berättades spontant, om den intervjuade hade någon 

orsak att dölja något eller om informationen kommer från en första- eller andrahandskälla.
90

 

Huruvida de intervjuade har någon anledning att dölja något är omöjligt att bevisa. Det är 

möjligt att lärarna som intervjuades ville framställa sig själva i bättre dager, men det finns 

inget i intervjuerna som tyder på detta. Det går inte heller att kontrollera eftersom frågan rör 

hur lärarna resonerar i ämnet vilket endast de har svaret på. En förstahandskälla är den källa 

som ursprungligen har informationen.
91

 Informationen i intervjuerna kommer i samtliga fall 

från en förstahandskälla eftersom frågeställningen handlar om hur lärarna själva resonerar i 

ämnet.  

5.2.2 Läroböcker  
Nedan återfinns två tabeller som visar fakta om de olika läroböcker som används i uppsatsen. 

Tabell 3 Grundskoleböcker 

Titel Författare Förlag År Utrymme 

Levande 

historia 

Kaj 

Hildingson 

och Lars 
Hildingson 

Natur och 

Kultur 

2003 Denna version 

ägnar ungefär en 

sida till elfte 
september och 

                                                   

 
87 Kvale och Brinkmann 2009:186, 227. 
88 Kvale och Brinkmann 2009:89. 
89 Kvale och Brinkmann 2009:274. 
90 Repstad 2007:153. 
91 Kjeldstadli 1998:171. 
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dess 
konsekvenser. 

Levande 

historia 

Kaj 

Hildingson 

och Lars 
Hildingson 

Natur och 

Kultur 

2011 Boken ger 

ungefär en och 

en halv sida till 
ämnet. 

Levande 

historia 

Kaj 

Hildingson 

och Lars 
Hildingson 

Natur och 

Kultur 

2012 Även denna 

version ger 

ungefär en och 
en halv sida till 

ämnet. 

Puls Göran Körner 

och Lars 
Lagheim 

Natur och  

kultur 

2002 Boken ägnar sju 

rader åt elfte 
september och 

dess 

konsekvenser. 

Impuls Göran Körner 
och Lars 

Lagheim 

Natur och 
Kultur 

2009 I läroboken utgör 
ämnet ungefär 

en sida och 

några rader. 

Digilär Stellan Wigh Wigh & 
Wahss 

Digitala 

Läromedel 
AB 

2013 Uppskattningsvis 
ägnas cirka två 

och en halv sida 

till ämnet 
sammanlagt. 

 

 

Tabell 4 Gymnasieböcker 

Titel Författare Förlag År  Utrymme  

Epos Robert 

Sandberg, 

Per- Arne 
Karlsson, 

Karl Molin 

och Ann-

Sofie 
Ohlander 

Liber 2003 Elva rader i text 

och faktaruta till 

ämnet. 

Epos Robert 

Sandberg, 

Per- Arne 
Karlsson, 

Karl Molin 

och Ann-
Sofie 

Ohlander 

Liber 2008 Elva rader i en 

faktaruta till elfte 

september och 
dess 

konsekvenser. 

Epos Robert 

Sandberg, 
Per- Arne 

Liber 2012 En löpande text 

på ungefär en och 
en halv sida till 
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Karlsson, 
Karl Molin 

och Ann-

Sofie 
Ohlander 

ämnet. 

Perspektiv 

på historien 

Hans 

Nyström, 

Lars Nyström 
och Örjan 

Nyström 

Gleerups 2008 Den 

sammanlagda 

texten utgör cirka 
två sidor 

uppdelade på två 

underkapitel. 

Perspektiv 

på historien 

Hans 
Nyström, 

Lars Nyström 

och Örjan 

Nyström 

Gleerups 2010 Den 
sammanlagda 

texten utgör cirka 

två sidor 

uppdelade på två 
underkapitel. 

Perspektiv 

på historien 

Hans 

Nyström, 
Lars Nyström 

och Örjan 

Nyström 

Gleerups 2012 Innehållet utgör 

lite mer än två 
sidors text. 

Alla tiders 

historia 

Hans 
Almgren, 

Arne 

Löwgren och 

Börje 
Bergström 

Gleerups 2002 Redogörelsen för 
elfte september 

och dess 

konsekvenser 

består av 13 
halvsidiga rader 

på en sida. 

Alla tiders 

historia 

Hans 

Almgren, 
Arne 

Löwgren och 

Börje 
Bergström 

Gleerups 2007 I denna upplaga 

utgör Irakkriget 
lite mindre än en 

sida och 

tillsammans med 
resterande text i 

ämnet blir det 

ungefär en sida. 

Alla tiders Hans 
Almgren, 

Arne 

Löwgren och 
Börje 

Bergström 

Gleerups 2012 Den senaste 
upplagan har 

också delat upp 

elfte september 
och 

Afghanistankrige

t från Irakkriget 

men materialet 
motsvarar mellan 

en och en halv till 

två sidor text. 
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6. Metod 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Val av intervju som metod 

Vilken metod en studie använder sig av är beroende av dess frågeställning, menar Kvale och 

Brinkmann i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun.
92

 Av den anledningen har denna 

studie valt att arbeta med en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Denna form av intervju 

inriktar sig, liksom andra former, på att kartlägga och tolka hur den intervjuade uppfattar sin 

livsvärld men styrs av en frågeguide som ger en balans mellan fastställda teman och förslag 

på frågor. Med den halvstrukturerade livsvärldsintervjun får forskaren även möjlighet att 

ändra frågeföljden eller omformulera frågor beroende på vad som händer i intervjun. Det 

finns med andra ord en balans mellan de bestämda temana och en frihet att omformulera och 

ändra frågeställningen under arbetets gång.
93

 Genom en metod som undersöker hur 

människor uppfattar sin livsvärld kan denna studie finna svar på frågeställningen om hur 

lärare resonerar kring sin undervisning om elfte september och dess konsekvenser.  

Utöver att använda en halvstrukturerad livsvärldsintervju har studien också tillämpat en 

kombination av informant- och respondentintervju samt begreppsintervju,
 
eftersom metoden 

även syftar till att samla information men även känslor och åsikter samt intervjupersonernas 

definitioner av begreppet elfte september.
 94

 Genom intervjuerna är förhoppningen att skapa 

en uppfattning om hur lärare betraktar detta begrepp och resonerar kring det.  

Något som stödjer denna studies val av att använda intervjuer med lärare som metod för att 

besvara syfte och frågeställning är att flera andra studier, med syfte att synliggöra lärares 

tankar i ämnet, har använt samma metod. Av forskningsläget framgår det bland annat att 

Bodell och Norell intervjuade gymnasielärare för att synliggöra om de undervisade om elfte 

september, i hur stor utsträckning, med vilket material och vilket ämne de ansåg att ämnet 

tillhörde.
95

 Även Veugelers, Derriks och de Kat har valt intervjuer när de undersökte hur elfte 

september och dess spänningar har påverkat nederländska skolan och utbildningen.
96

 Att 

dessa studier använder sig av intervjuer på framgångsrika sätt skapar tillsammans med vårt 

syfte och frågeställning en god grund för att använda intervjuer som metod.  

                                                   

 
92 Kvale och Brinkmann 2009:31. 
93 Kvale och Brinkmann 2009:19, 43f, 139f. 
94 Repstad 2007:14f; Kvale och Brinkmann 2009:167f. 
95 Bodell och Norell 2008:10f. 
96 Weugelers, Derriks och de Kat 2006:236ff. 
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6.1.2 Förberedelser 

Goda förberedelser underlättar arbetet med materialet och möjligheterna att fatta korrekta 

beslut i intervjusituationen. Detta blir inte minst relevant eftersom forskaren ofta måste fatta 

snabba beslut under intervjuernas gång.
97

 Föreberedelserna innefattade därför att studera 

såväl intervjumetod som tidigare forskning kring elfte september och dess konsekvenser i 

skolan för att kunna skapa relevanta teman till intervjuguiden.  

Genom kunskap om ämnet och temat blir det enklare för forskaren att ha en klar uppfattning 

kring målet med undersökningen och därmed ställa goda frågor som kan bidra till 

kunskapsbanken. Det underlättar också om forskaren har kunskap om den miljö som de 

intervjuade rör sig i eftersom detta kan hjälpa till i utformningen av frågorna.
98

 Utöver de 

kunskaper som har samlats genom att studera litteratur om forskning och metod har vi som 

lärarstudenter i ämnet historia en viss insikt i lärarnas vardagssituation i skolan vilket 

underlättade arbetet med frågeguiden.  

6.1.3 Frågeguiden 
Efter förberedelserna i form av inläsning på ämne och metod samt fastställande av tema gick 

arbetet vidare genom utformandet av en intervjuguide.
99

 En intervjuguide innehåller, i den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuns fall, teman och förslag på frågor. Den är inte huggen i 

sten utan möjliggör för forskaren att ändra ordningen på frågorna och omformulera dem när 

detta behövs.
100

 Att arbeta med intervjuer är dessutom ett arbete i utveckling vilket kan leda 

till att nya frågor tillkommer med tiden eller faller bort när de anses onödiga. Det är därför 

viktigt att ha möjlighet att återkomma till de intervjuade för att förtydliga deras svar eller 

ställa nya frågor som är relevanta för studien.
101

 Intervjuguiden till studien är uppbyggd kring 

teman och förslag på frågor till dessa. En målsättning var att fokusera intervjuerna till samma 

frågor även om de omformulerades eller besvarades i olika följder. Orsaken till detta var att 

skapa goda förutsättningar för jämförelser. Kvale och Brinkmann skriver till och med att det i 

fall med jämförelser är en fördel om den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är lite mer 

strukturerad i sin utformning.
102

  

Intervjuerna inleddes med allmänna frågor som anknöt till lärarnas intressen och vardag och 

som inte var för laddade. Detta eftersom Repstad förespråkar att intervjun ska inledas och 

avslutas med ämnen som är lätta att tala om och placera de mer laddade ämnena i mitten av 

                                                   

 
97 Kvale och Brinkmann 2009:115f; Repstad 2007:87. 
98 Kvale och Brinkmann 2009:100f, 103, 116, 120ff; Repstad 2007:83f, 87. 
99 Se bilaga 2 
100 Kvale och Brinkmann 2009:146; Repstad 2007:86. 
101 Repstad 2007:86. 
102 Kvale och Brinkmann 2009:122, 147. 
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intervjun.
103

  Frågorna var därför utformade för att samtalet i början och slutet av intervjun 

skulle behandla varför de valt att bli lärare och information kring de skolor som de arbetade 

på.  

I arbetet med intervjuguiden var målet att skapa öppna frågor som uppmuntrade lärarna att 

spontant berätta om sina upplevelser. Detta gjordes genom att följa Kvale och Brinkmanns 

råd om att låta de viktigaste frågorna uppmuntra till beskrivningar.
104

  Ett exempel på detta är 

frågan ”Hur väljer du undervisningsmaterial?”. Sådana frågor kunde sedan följas upp av 

följdfrågor när det fanns behov av sådana. Följdfrågor har här fördelarna att skapa en direkt 

bekräftelse på att forskaren har uppfattat den intervjuade korrekt och är också ett sätt för 

forskaren att visa intresse.
105

 I syfte att bekräfta att forskarens tolkning av vad den intervjuade 

sa användes också i vissa fall ledande frågor. Ledande frågor är annars inte att föredra 

eftersom de kan påverka svaren hos de intervjuade och dessutom skapa en dålig relation om 

den intervjuade känner sig fångad i ett svar.
106

 Men de kan, enligt Kvale och Brinkmann, 

medvetet användas för att kontrollera att forskaren har uppfattat den intervjuade korrekt. De 

ledande frågorna bidrar på det sättet till att öka kvaliteten på tolkningarna av intervjun.
107

 I 

samma syfte som de ledande frågorna användes brukades under intervjuerna också tolkande 

frågor. I en tolkande fråga omformulerar forskaren ett svar för att få direkt bekräftelse på sin 

tolkning.
108

 Detta skedde exempelvis när en av lärarna nämnde att hon undervisade om elfte 

september i årskurs åtta varvid forskaren följde upp detta med en tolkande fråga. Även andra 

frågeformer förekom i intervjuerna till exempel uppföljningsfrågor i form av ifrågasättande 

och nickningar, specificerade frågor om exempelvis lärarna hade ändrat sin undervisning om 

elfte september och inledande frågor som ” Hur skulle en mindre lyckad undervisning om 

elfte september se ut?”
109

 

Det är vanligt att en och samma person inte har ett ensidigt perspektiv på ett ämne utan kan 

uppvisa flera olika synpunkter på densamma. En forskare bör därför försöka belysa ett och 

samma ämne ur flera perspektiv och nivåer för att försöka åskådliggöra en sådan eventuell 

mångfald vilket också kan underlätta analysen.
110

 Studien strävade även efter att designa 

frågorna efter detta råd genom att exempelvis först fråga lärarna vad de ansåg var målet med 

                                                   

 
103 Repstad 2007:101. 
104 Kvale och Brinkmann 2009:149. 
105 Kvale och Brinkmann 2009:127, 274. 
106 Kvale och Brinkmann 2009:188; Repstad 2007:85f. 
107 Kvale och Brinkmann 2009:180, 188f. 
108 Kvale och Brinkmann 2009:152. 
109 Kvale och Brinkmann 2009:150f. 
110 Kvale och Brinkmann 2007:148f; Repstad 2007:88, 99. 
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deras undervisning om elfte september för att lite senare fråga vad de ville att eleverna skulle 

ta med sig efter undervisning i ämnet.  

Det ska nämnas att det gjordes ett vanligt nybörjarfel när intervjuns frågor inleddes med en 

fråga kring begreppet elfte september istället för att uppmuntra lärarna att själva spontant 

berätta om en specifik undervisningssituation.
111

 Något som inte innebär att lärarnas 

undervisning helt utelämnades utan endast att denna berördes senare i intervjun när de 

ombads beskriva en lyckad respektive mindre lyckad undervisning i ämnet. Valet att inleda 

med denna fråga var dessutom baserat på en önskan att styra in lärarna i ämnet. 

6.1.4 Etiska frågor vid intervjuer 

I en intervjustudie finns det en rad etiska frågor som forskaren måste ha i åtanke under hela 

processen. Kunskap i dessa är viktigt för att göra goda val i intervjusituationen.
112

 För det 

första är det viktigt att resonera kring om forskningen kommer att bidra med mer positiva 

konsekvenser än negativa. I detta fall är målet att alltid sträva efter att skapa så lite skada som 

möjligt på de deltagande och den grupp de representerar.
113

 Genom att bevara de inblandades 

konfidentialitet och inte behandla några allt för känsliga frågor kan denna studies resultat 

troligen bidra till mer positiva än negativa konsekvenser genom att öka kunskapen om 

skolans bild av ämnet. 

Forskaren måste försöka hålla de etiska frågorna aktuella genom hela processen och arbeta 

för ett representativt och korrekt resultat. Detta innebär att ständigt sträva efter att vara 

objektiv och kritiskt granska sina resultat.
114

 Hela arbetet har strävat efter att skapa ett gott 

resultat, har diskuterats närmare i kapitlet om intervjuernas kvalitet ovan.
115

 

I denna studie informerades de intervjuade om såväl syftet med undersökningen, att det är 

fullständigt frivilligt och konfidentiellt att delta och hur studien planerades att fortskrida. 

Denna information fick samtliga deltagare innan intervjuerna påbörjades.
116

 

I studien skyddas de intervjuades konfidentialitet genom användande av fingerade namn och 

att inte inkludera några uppgifter som kan identifiera dem. Att använda fingerade namn är ett 

vanligt tillväggångsätt för att hantera konfidentiatiteten.
117

 Dessutom är det endast forskaren 

                                                   

 
111 Kvale och Steinar 2009:147, 150. 
112 Kvale och Brinkmann 2009:78, 80. 
113 Kvale och Brinkmann 2009:89f. 
114 Kvale och Brinkmann 2009:91, 268. 
115 Se avsnitt 5.2.1. 
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117 Repstad 2007:90. 
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som har intervjuat personen i fråga som har hört inspelningen eftersom vi även transkriberade 

våra egna intervjuer.
 118

 

6.1.5 Intervjuerna 

I samtliga intervjuer genomfördes på en plats som lärarna själva valde inne i skolan. Några 

intervjuer är därför gjorda i arbetsrum eller klassrum och andra i personalrum.  

Intervjuerna delades upp och det gjordes därför fyra intervjuer var. Anledningen till detta val 

var att en situation med två forskare och en informant kan leda till att deltagaren känner sig i 

underläge och dessutom tar det betydligt mer av såväl tid som resurser. 
119

 

Inledningsvis tillfrågades läraren om denne accepterade att intervjun spelades in på 

mobiltelefon vilket samtliga godkände. 

Avslutningsvis ställdes frågan om möjligheten att återkomma om det längre fram under 

studien fanns behov av detta.
120

 Samtliga lärare gav oss möjlighet att återkomma. I de fall där 

annan aktuell information framkom i samtal med lärarna efter det att mobiltelefonen stängts 

av klargjordes det att det gick bra att använda fakta varpå den antecknades omgående. Att 

information kan uppkomma när intervjun är färdig är inte ovanligt men bör antecknas direkt, 

menar Repstad.
121

 

6.1.6 Transkribering  

Eftersom varje person genomförde hälften av intervjuerna transkriberades de även var för sig. 

I syfte att kunna jämföra resultaten enades vi om att transkribera dem utifrån intervjuguiden 

och att korrigera denna så att frågorna stämde med respektive intervju och tog med eventuella 

följdfrågor och tolkningsfrågor. Genom att själva transkribera materialet fick vi en djupare 

insikt i våra egna intervjuer. Repstad framhåller också att det är bra att använda 

intervjuguiden för att strukturera upp materialet redan i transkriberingen.
122

  

Det finns inga regler för hur en text bör transkriberas utan detta avgörs av vad den sedan ska 

andvändas till. Forskaren bör vara medveten om att även om utskriften är ordagrann sker en 

form av tolkning när det muntliga blir skriftligt och rösten med sina olika tonlägen förloras.
123

 

I denna studies fall valdes en ordagrann återgivelse av såväl forskarens som den intervjuades 

utsagor med den reservationen att de irrelevanta delarna för studien utelämnades men 

markerades i texten. Sådana delar kunde till exempel vara sidospår som letat sig in i 

                                                   

 
118 Kvale och Brinkmann 2009:88f, 180; Repstad 2007:90. 
119 Repstad 2007:111. 
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intervjuerna. Enligt Repstad är det fullt legitimt att i utskrifter utelämna de delar som inte är 

relevanta för studiens syfte om dessa markeras i transkriberingen.
124

 

6.2 Textanalys 

6.2.1 Varför textanalys? 

Valet av att använda kvalitativ textanalys baseras på att studien har som syfte att undersöka 

hur elfte september definieras och behandlas i berörda läroböcker utifrån innehåll, val av 

rubriker, ord och bilder som innebär att helheten av en lärobokstext studeras. Dessutom kan 

textens mening vara dold, vilket innebär att den enbart kan kartläggas genom en mycket 

noggrann läsning som görs vid kvalitativ textanalys. Med hjälp av den kvalitativa 

textanalysen kan vi undersöka innehållet i vederbörande lärobokstexter genom att analysera 

textens delar, helhet och sammanhanget som texten finns i.
125

   

Något som också bekräftar denna studies val av kvalitativ textanalys är att andra 

undersökningar med ändamålet att analysera läroböckers innehåll har nyttjat samma metod, 

vilket vårt forskningsläge påvisar. Romanowskis studie använder sig av en innehållsanalys 

vid granskning av amerikanska läroböcker. Romanowski anser att tillvägagångssättet är 

mycket bra att använda sig av när läroböcker skall analyseras eftersom metoden genomför en 

noggrann analys av texter i form av dess helhet, mening, trender och mönster. Något som 

bekräftar vårt val av metod eftersom vi har liknande tankar som Romanowski gällande 

analysen av lärobokstexter.
126

   

Även Molins kandidatuppsats väljer att nyttja kvalitativ textanalys där läroböckernas innehåll 

och val av ord analyseras. Molin har valt att dela in metoden i tre delar varav den första delen 

innefattar presentation av läroböckernas innehåll. Den andra delen är likheter och skillnader 

som kan utläsas mellan berörda läroböcker. Den tredje och sista delen analyseras innehållet 

utefter Huntingtons teori angående "vi och dem".
127

 Vi har också som mål att presentera 

innehållet i läroböckerna för att sedermera urskilja likheter och skillnader dem sinsemellan. 

Men hans tredje del av metoden kommer inte att nyttjas i denna studie eftersom vårt ändamål 

inte är att undersöka om läroböckernas innehåll behandlar "vi och dem".  

6.2.2 Textanalys 

En kvalitativ metod kan inte enbart användas vid intervjuer utan är också vanlig vid 

textanalyser, vilket påvisar att metoden har ett stort användningsområde. Repstad menar att  
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en kvalitativ metod kännetecknas av studiet utav ett specifikt område som inte är 

omfångsrikt, vilket styrker vårt val av metod till läroboksstudierna eftersom elfte september 

och dess konsekvenser inte har något omfattande utrymme i dem.
128

 Enligt historikern Knut 

Kjeldstadli har de läroböcker som har valts ut till vår forskning blivit analyserade utifrån en 

kvalitativ textanalys.
129

 Historikern Kenneth Nordgren skriver i kapitlet "Interkulturella 

perspektiv i historieläroböcker" i Niklas Ammerts bok Att spegla världen: Läromedelsstudier 

i teori och praktik (2011) att det är bra om forskaren definierar vad som skall undersökas i 

läroböckerna vid en analys av dem.
 130

 Ett råd som har anammats eftersom begreppet elfte 

september och dess konsekvenser definieras i avsnitten bakgrund och resultatdelen med hjälp 

av Hermans analysmodell.
131

 

Att analysera texter handlar framförallt om att förstå vad texten vill förmedla utifrån de 

uppsatta frågeställningarna för studien.  Att granska texter kan vid vissa tillfällen vara en 

förhållandevis lätt uppgift men det finns också situationer som kan vara betydligt svårare att 

lösa angående vad texten vill förmedla.
132

 Med hjälp av textanalys kan en forskare ta fram de 

centrala delarna av en text, undersöka vad ord betyder, dess utveckling samt finna en djupare 

mening i dem.
133

 Eftersom vårt urval fokuserar på ett begränsat antal läroböcker mellan åren 

2002 till 2013, kan vi med hjälp av den kvalitativa textanalysen se en möjlig utveckling över 

tid i dem, vara mer ingående i analysen samt kunna utföra en jämförelse dem emellan.
134

   

Vanligt förekommande inom historieforskning är att tolka ett flertal olika texter för att sedan 

förena dem med annat material till en helhet.
135

 Det väljer vi att anamma eftersom studien 

grundar sig på såväl intervjuer som läroboksstudier för att sedermera leda fram till ett 

gemensamt resultat. Angående läroböckernas utformning kommer fokus framförallt att vara 

på innehållet, rubriker, ord samt bilder. Dessutom syftar studien till att undersöka likheter och 

skillnader mellan böckerna gällande innehållet samt hur författarna väljer att definiera 

begreppet elfte september.  

6.2.3 Genomförande av textanalys 

När en forskare skall analysera texter är det oerhört viktigt att han eller hon är noggrann samt 

reflektiv. Det första en forskare behöver göra är att fastställa genrén för texten, vilket kan 
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vara svårt i vissa situationer men enklare i andra. Enklast är det att fastslå en genren ifrån 

nutid som i vårt fall med lärobokstexter. Orsaken till att forskaren bör fastställa vilken genre 

som texten tillhör är att olika texter har varierande riktlinjer för hur de används.
136

  

Vid en textanalys kan texter bli analyserade på ett flertal olika sätt menar Kjeldstadli. Ett 

vanligt tillvägagångssätt är att läsa texten fler gånger, både snabbt och långsamt, och 

samtidigt ställa frågor. Något som har gjorts, allt för att inget skall missas i undersökningen. 

Textens innehåll och form analyseras utifrån språk, budskap och nyckelord. Det är viktigt att 

forskaren kan utläsa textens mening vid analyserandet av den, vilket syftar på vad det är som 

egentligen står i texten samt om det finns något som kan utläsas mellan raderna.
137

  

Att förstå textens mening gör forskaren lättast när avståndet är relativt kort mellan 

utgivningsår och tid för analysen. Det är betydligt enklare att förstå en text som är producerad 

i den tid som forskaren känner till och i vårt fall har läroböcker använts som är ganska nya 

och använder ord och uttryck som är bekanta för oss, vilket underlättar textanalysen 

avsevärt.
138

 

Återkommande nyckelord i en text kan vara av intresse för en forskare, dels kan de vara 

meningsbärande dels kan det vara av vidare vikt för undersökningen. Vilka nyckelord, i form 

av aktörer och konsekvenser, som förekommer i en text är en fråga som är betydelsefull att 

besvara men det kan även vara av vikt att jämföra dessa mot varandra.
139

 Esaiasson med flera 

menar att det också är värt att fundera kring nyckelordens betydelse i texterna eftersom det 

kan förekomma skiftningar av dess innebörd. Vanligt är att ett och samma ord står för 

olikartade betydelser i olika kontexter. Det är framförallt värdeladdade ord som är mest 

angeläget att studera noga.
140

 Att ord kan vara av olika betydelse i läroböckerna har vi haft 

med i våra tankar när läroböckerna har blivit analyserade. Exempelvis har studien kartlagt 

vad olika källor menar med elfte september och dess olika konsekvenser. Angeläget för oss är 

också att uppmärksamma om det finns något som saknas i en lärobok i jämförelse med de 

andra. Kjeldstadli poängterar att det är betydande att kontrollera om det kan utläsas några 

tomrum i texten, för att sedermera ställa sig frågan om det möjligtvis saknas något samt vad 

                                                   

 
136 Esaiasson m.fl. 2007:251. 
137 Kjeldstadli 1998:173,177, Esaiasson m.fl. 2007:237. 
138 Esaiasson m.fl. 2007:251f. 
139 Kjeldstadli 1998:178f. 
140 Esaiasson m.fl. 2007:253. 



 

41 

 

det kan ha för vidare betydelse for forskningen.
141

 Exempel på tomrum i läroböckerna är att 

en del av dem inte väljer att lyfta fram Irakkriget, som en konsekvens.
142

  

Vidare menar Nordgren att det är vanligt att studier med läroboksanalyser har en förmåga att 

bli allt för kritiska. En anledning till detta tros vara att författarna och förlagen för det mesta 

är påverkade av den rådande marknaden samt traditioner när de utformar sina läroböcker.
143

 

Med följande råd i bakhuvudet har vi gått in med objektiva ögon när vi har analyserat våra 

läroböcker för att de inte skall bli utsatta för en missvisande granskning.  

6.2.4 Hermans analysmodell 

Vi har valt att utveckla Hermans analysmodell för att hon har undersökt skolans läroböcker 

angående elfte september ur ett globalt perspektiv. Därmed anser vi att hennes utarbetade 

modell är synnerligen passande för undersökningen. Dessutom har liknande analysmodeller 

använts framgångsrikt vid tidigare läroboksstudier. Analysmodellen är, enligt Herman, 

mycket gynnsam när texter skall analyseras, för att inte glömma viktiga detaljer i dem som 

kan vara avgörande. Vi har vidareutvecklat Hermans analysmodell eftersom vi inte enbart vill 

undersöka själva attackerna den elfte september utan även konsekvenserna av dem. Dessutom 

har varje tema redigerats för att anpassas till studiens syfte. Exempelvis har vi lagt till ett 

tema som belyser vilka konsekvenser som lärare och läroböcker behandlar samt en definition 

av begreppet elfte september. Vi har valt att ta bort Hermans tema om vilka begrepp som 

används eftersom de inkluderas i temat om hur händelserna skildras av både lärare och 

läroböcker. Sammanlagt innefattar analysmodellen åtta teman där varje tema innehåller 

viktiga aspekter angående elfte septemberattackerna och dess konsekvenser. De utvalda 

temana är:   

1. I vilket kapitel eller vilken kontext ingår elfte septemberattackerna? Ingår det i någon 

särskild del såsom terrorism, moderna världen eller nutidshistoria?  

2. Finns det någon tidslinje i texten?  

3. Finns det någon historisk bakgrund, förklaring eller motiv till attacken? Ger texten svar på 

varför det hände i egenskap av motiv?    

4. Hur framställs och definieras händelsen och dess konsekvenser? Är det i form av 

exempelvis attack, terrordåd eller incident?  
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5. Presenteras aktörerna i läroböckerna och hur framställs de? Framställs de som individer, 

grupp, muslimer, terrorister eller medborgare av ett land?  

6. Framställs omvärldens och/eller Sveriges reaktioner på elfte septemberattacken och dess 

följder och hur?  

7. Finns det några bilder i läroböckerna och hur ser dessa ut?
144

    

8. Hur stort utrymme ges attacken och dess konsekvenser i undervisningen och i 

läroböckerna? 

Utefter varje tema i analysmodellen har läroböckernas innehåll kartlagts och som Herman 

poängterade var denna analysmodell bra för att inte glömma viktiga detaljer i 

undersökningen.
145

 Vidare i resultatdelen har vi valt att sammanföra bakgrund, motiv och 

förklaring till händelserna. Anledningen till detta är dels att vi anser att dessa har ett samband 

och dels för att de besvarar liknande frågor som ställs. Genom att utgå från Hermans metod 

och korrigera denna kan studien ge en bättre bild av resultatet.  

Vi har också använt vår version av Hermans analysmodell på intervjusvaren eftersom vi anser 

att svaren lämpar sig väl med den. I intervjuerna har frågor ställts till informanterna som är av 

liknande karaktär som varje tema i analysmodellen med vissa undantag såsom bilder, vilka 

istället definieras som  undervisningsmaterial. Vidare kartläggs hur lärarna resonerar kring sin 

undervisning om elfte september och dess konsekvenser vilket också motsvarar större delen 

av Hermans analysmodell. Därför anser vi att hennes analysmodell kan anpassas till såväl 

intervjuerna som läroböckerna, något som underlättar arbetet med att fastställa slutsatser till 

studien. Genom att använda samma analysmodell samt att kategorisera intervjusvaren och 

läroböckernas innehåll blir det betydligt enklare för oss att granska om lärarnas tankar kring 

ämnet och läroböckernas innehåll stämmer överrens med varandra. Metodlitteraturen 

rekommenderar att använda kategoriseringar, vilket gör det lättare att kunna fastställa ett 

resultat.
146

  

6.3 Kritisk granskning av intervjuer och textanalys 

Intervju lämpar sig bra för att få reda på hur människor upplever sin livsvärld och tänker men 

är inte lika lämplig för studier som kräver ett större antal personer.
147

 Av denna anledning har 

studien valt ett hanterbart antal intervjuer och valt att analysera dessa på djupet. 
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En problematik gällande intervjuer ligger i det faktum att människor ofta formar sina minnen 

genom senare erfarenheter och dessutom lättare minns specifika händelser som de anser 

relevanta än känslor och tankar. Ett sätt att hantera detta är att låta intervjun anknyta till en 

viss händelse exempelvis elfte september eller att fråga om personen i fråga hade den angivna 

åsikten redan vid händelsen eller om detta är något som utvecklats senare.
148

 Denna 

problematik har hanterats genom att i alla intervjuerna koncentrera frågorna kring 

undervisningen om elfte september. Förhoppningen var att denna anknytning till ett visst 

lektionsområde skulle minska risken för att minnena blev allt för formade av senare 

erfarenheter. Att lärarnas minnen inte alls ska formas av senare händelser är inte särskilt 

troligt, något som funnits i åtanke i arbetet och vilket medför att studien bygger på lärarnas 

minne av deras tidigare undervisning i ämnet och inte hur den verkligen var. Enda 

möjligheten att finna den verkliga versionen av undervisningen hade varit att observera 

denna, en metod som ligger utanför denna studies ramar eftersom den påbörjades år 2013.
149

   

En annan svårighet med intervjuer är att de är väldigt individcentrerade och därmed inte tar 

hänsyn till andra faktorer som den materiella och sociala kontexten. En svårighet som 

Repstad menar att forskaren måste vara medveten om men som inte hindrar att intervjuer 

används som metod.
150

 I studiens fall har metoden valts eftersom en del av syftet är att lyfta 

fram hur lärare resonerar i ämnet. Ett faktum som gör att individcentreringen istället blir en 

fördel. 

Det finns också kritik mot att intervjuer är subjektiva och kommer att få olika resultat 

beroende på vem som utför dem. Men dessa subjektiva element behöver, som nämnts 

tidigare, inte vara negativa utan kan om de används medvetet och synliggörs bidra till att 

belysa den mångfald av tolkningar som är möjliga. Dessutom minskar subjektiviteten genom 

noggrann kritisk granskning av arbetet och resultatet.
151

 Men samtidigt har materialet ständigt 

granskats kritiskt liksom uppmärksamhet ägnats åt hur våra egna intressen och erfarenheter 

kan påverka detta, exempelvis det faktum att vi båda två studerar till lärare i historia. Den 

kritiska granskningen tillsammans med ett ständigt försök att verifiera materialet genom 

tolkningsfrågor minskar också risken att forskaren feltolkar den intervjuades yttranden. Även 

om denna risk alltid kvarstår till en viss grad.
152

 Att verkligheten ofta är mångfasetterad blir 

inte minst synligt i det faktum att en intervjuare uppmuntras att ställa många frågor om 

samma ämne för att kunna synliggöra det faktum att en intervjuperson oftast har en 
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mångfasetterad uppfattning av ett ämne.
153

 Att nästa forskare som genomför en studie med 

samma intervjufrågor troligen inte kommer att få samma svar anses därför inte vara ett 

problem utan ett sätt att ytterligare berika kunskapen om hur nyanserad lärares tankar i ämnet 

troligen är. Svaret ligger i denna problematik inte i att finna en slutgiltig version utan att 

underbygga denna studies slutsatser med goda argument för att de ska kunna bidra till en 

uppfattning om lärares tankar i ämnet. Subjektiviteten kan, enligt Kvale och Brinkmann, 

motarbetas genom en ständig kritisk granskning av arbetet och de egna förutsättningarna samt 

en strävan efter att de intervjuades åsikter ska framkomma som de är.
154

 

6.4 Komparativ metod 

För att besvara samtliga av studiens frågeställningar behövs det också en komparativ metod 

som innebär att jämföra. I den jämförande delen av undersökningen lämpar sig den 

komparativa metoden bäst eftersom varken textanalys, intervjuer eller Hermans analysmodell 

erhåller någon förmåga att jämföra resultat med varandra. När intervjuerna och läroböckernas 

innehåll är sammanställda och analyserade har tid ägnats åt den komparativa metoden genom 

att jämföra lärare och läroböcker. Med hjälp av den komparativa metoden kan det fastställas 

vad det är som skiljer samt förenar lärarnas och läroböckernas resonemang om elfte 

septemberattackerna i undervisningen på grundskolans senare år och gymnasiet.  

6.6 Analysmetoder 

I analysen av såväl intervjuerna som lärobokstexterna användes en innehållsanalys vilket 

innebär att forskaren skapar kategoriseringar som baseras på studiens frågeställningar och de 

frågor som tagits fram baserat på dessa. Innehållsanalysen belyser det mest relevanta 

innehållet i materialet på ett systematiskt och strukturerat sätt.
155

 I studiens fall baserades 

kategorierna på frågeställningen och därav de punkter som tagits fram av Hermans metod. 

Kategorier bildade på frågeställningen kan enligt Repstad hjälpa forskaren att behålla de 

intervjuades anonymitet.
156

 Metoden kan, som i det här fallet, byggas upp genom att 

forskaren tar ut de viktigaste delarna av materialet och gör om dem till enklare meningar. På 

detta sätt systematiseras kunskapen och det är lättare att få en överblick av resultatet och 

pröva dess reliabilitet. I förlängningen underlättar denna metod för att se hur vanligt något är 

samt för jämförelser, vilket är en fördel i vårt fall eftersom en del av syftet med allt material 

är att synliggöra inte bara lärarnas och läroböckernas resonemang utan även om det finns 
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någon skillnad eller likhet däremellan.
157

 Till kategoriseringen användes ett vanligt 

ordbehandlingsprogram för att skapa tabeller i vilka vi strukturerade upp de väsentligaste 

delarna av lärarnas svar och läroböckernas innehåll. Detta underlättade sedan jämförelsen av 

de olika svaren och appliceringen av de teoretiska begreppen. Att arbeta med kategorier 

medför krav på att den som intervjuar måste få ett detaljerat svar som kan placeras in i 

kategorierna.
158

 Detta är något som eftersträvades under intervjuerna liksom i arbetet med 

lärobokstexterna.  

Genom att fånga materialet i kärnmeningar använde studien sig även av en analysmetod som 

Kvale och Brinkmann benämner som meningscentrering. Meningcentreringen fångar 

huvudinnehållet i kortare meningar och gör därmed ett större innehåll enklare att överblicka 

och sedan utveckla genom teori och analys. Denna analysmetod kräver att forskaren inte 

fokuserar på teorin under insamlingen av materialet utan försöka vara helt öppen för det som 

förmedlas.
159

 I analysen användes meningskoncentreringen genom att fånga de längre 

relevanta svaren i kortare meningar som placerades in i kategorierna för att kunna finna 

mönster i tillämpningen av de teoretiska verktygen. Denna blandning av metoder kallas 

bicollage och är ett vanligt arbetssätt där forskaren kombinerar olika tekniker för att 

systematisera upp materialet och analysera dem.
160

 Kents svar på frågan om vad han 

definierade som elfte september löd:  

Elfte september är ju egentligen attacken mot USA, kan man ju säga. 

Man kan säga då att USA är då en stormakt i världen. Sen så har det ju 

blivit kopplat till terrorism givetvis och al-Qaida och allt sånt där så 

det finns ju många grejor som man kan lägga in i begreppet. Det är ju 

egentligen inte en grej så enkelt utan det är väldigt vitt. Ja… 

världshändelse är väl en grej, alltså det har hänt någonting som 

påverkar hela världen. Det är väl lite det som är, som ligger i 

begreppet om man ska generalisera. Annars kan man ju lägga in en 

massa smågrejor som har hänt som man kan koppla till det här 

begreppet men det är en världshändelse. 
161

 

Svaret sammanfattades genom meningskoncentrering till ”Det är en världspolitisk händelse 

med stora konsekvenser som ledde till polarisering. Det var startpunkten för en serie 
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händelser.”
162

 Den kortare versionen fördes sedan in i kategorierna. Denna koncentrering och 

användning av kategorierna i arbetet med samma material innebär att studien tillämpade 

bicollage. 

7. Teori 

7.1 Val av teorier 

Att Norell och Bodell använder sig av en historiedidaktisk teori på ett framgångsrikt sätt i sin 

forskning av lärares resonemang medför att en liknande teoretisk utgångspunkt även gynnar 

denna studie. Något som stärker vårt val av teori eftersom teorin har använts på framgångsrikt 

sätt tidigare.
163

 Vidare använder Netzel teoretiska begrepp exempelvis narrativ på ett liknande 

sätt som denna studie brukar historiedidaktik och historiemedvetande. 
164

Därav anser 

författarna att den teoretiska ramen inbegripande didaktiska begrepp är relevant för studien. 

Något som även understryks av det faktum att den svarar mot den givna frågeställningen. Att 

teorin ska passa frågeställningen är, enligt Kjeldstadli, av stor vikt. Frågeställningarna och 

teorin ska stödja varandra.
165

  

Läroböckers utformning som är ett av de teoretiska ramarna för studien påminner om 

Romanowskis teoretiska utgångspunkt. Han menar att när läroböckernas utesluter 

information ger den färre perspektiv till eleven.
166

 

Studien använder en didaktisk teori för att undersöka lärarnas val i ämnet och en teori om 

läroböckers utformning för att synliggöra läroboksförfattarnas val. Anledningen till att 

samma teori inte används för att undersöka båda källornas val är att teorierna är anpassade till 

respektive källgrupp. 

7.2 Historiedidaktik 

Historikern Vanja Lozic menar att begreppet historiedidaktik ger varje historielärare 

upplysning om hur de kan tänka angående sin planering av historieundervisningen. Vidare 

menar Lozic att historiedidaktik är en analys som ger förståelse av hur historieämnet 

förmedlas men också hur människor använder sin historia i olika sammanhang.
167

 

Ämnesdidaktikern Magnus Hermansson Adler påpekar att en historielärare måste följa vissa 

grundläggande principer för att undervisningen skall kunna genomföras och tillsammans med 
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Klas-Göran Karlsson, professor i historia, menar han att historiedidaktik är en 

undervisningslära som besvarar de tre frågorna vad, hur och varför? Tillsammans med 

eleverna skall läraren ge svar på dessa frågor och när en undervisning förbereds sker det i 

samverkan mellan läraren, eleverna och ämnesinnehållet. Det sker också utefter de 

förutsättningar varje skola, lärare och elev har, vilket innebär att undervisningsinnehållet kan 

se väldigt olika ut. Enligt Hermansson Adler erbjuder skolans läroplaner en stor frihet för 

lärare när lektioner skall planeras, vilket är en bidragande faktor till att undervisningen inte 

ser ut på samma sätt.
168

 Därutöver kan det rådande samhällsklimatet och dagsaktuella frågor 

också styra historieundervisningens innehåll.
169

  

Lozic menar att lärare har olika relationer till historieämnet eftersom de har olika 

föreställningar beträffande ämnets ändamål som påverkar urvalet av undervisningens stoff. 

Lozic poängterar att det är oerhört viktigt att lärare funderar på vad det är för innehåll i 

undervisningen som eleverna får ta del av i skolan samt vad det är som förmedlas i 

läroböckerna, såväl texter som bilder. Det är viktigt att reflektera över vad innehållet kan ha 

för inverkan på eleverna gällande såväl deras identitet som historiemedvetande. Dessutom ser 

lärarna på historieundervisningen utifrån olika synvinklar, vilket innebär att 

historieundervisningen inte uteslutande är påverkad av läroplanerna utan också av lärarnas 

samhällsyn, läroböckernas innehåll samt metodiska och didaktiska övervägande som lärarna 

står inför.
170

 

Det finns som sagt olika faktorer som påverkar vad en elev kommer att lära sig i 

historieundervisningen i skolan och Hermansson Adler menar att all historia genom tusentals 

år inte kan läras ut och av den anledningen behövs det göras ett urval, vilket leder till att en 

avsevärt stor del av historien blir bortvald. Denna process går under benämningen 

selektionsfrågan. Det är inte enbart de nationella och lokala läroplanerna som påverkar vad 

eleverna skall lära sig av i historieundervisningen utan också det klimat som präglar 

samhället vid tillfället. Det första en historielärare behöver göra är att skaffa sig kunskaper 

gällande vad eleverna har för erfarenhet av historieämnet, vilket sedermera kommer att leda 

till att undervisningen tar sin början vid rätt utgångspunkt tillsammans med en lämplig 

arbetsmetod.
171
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Kommunikationsfrågan innebär "hur eleven skall lära sig?". Med hjälp av 

kommunikationsfrågan kan en lärare få vägledning gällande hur undervisningsinnehållet skall 

struktureras upp samt hur det sedan skall presenteras för eleverna.
172

  

Den tredje och sista frågan är legitimitetsfrågan, där ingår "varför eleverna skall lära sig om 

ett visst område samt besvarar varför historieundervisning bedrivs i skolan?" och detta 

kopplar Hermansson Adler ihop med statens intressen eftersom de har som mål att eleverna 

skall se "samtiden som en begriplig tillvaro".
173

 För att få en förståelse för nutiden är det 

viktigt att ha kunskaper om vad som har hänt tidigare genom historien menar Hermansson 

Adler. Vidare anser han att om en medborgare har kunskaper och förstår hur allt hänger ihop 

kan han eller hon också påverka det samhälle som vi befinner oss idag i. Slutligen är Varför-

frågan den mest styrande frågan i undervisningsplaneringen.
174

   

7.3 Historiemedvetande 

År 1979 presenterade den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann begreppet 

historiemedvetande, som under de senaste åren fått en allt större plats i samhället i och med 

att historiedidaktiken fått en mer framträdande position. Historiemedvetande har, sedan 

inledningen av 1990-talet, funnits med som ett nyckelord i skolans läroplaner för historia.
175

  

I Ammerts avhandling är begreppet historiemedvetande en central aspekt. Ammert väljer att 

hänvisa till Jeismann och den definition av begreppet som han presenterade år 1979. Därefter 

har det, utifrån Jeismanns förklaring, växt fram en rad andra definitioner av 

historiemedvetande. Jeismann har valt att dela in definitionen i fyra delområden, varav det 

första delområdet är att historiemedvetande behandlar samtliga människor genom historien 

samt att det de har varit med och skapat har blivit förändrat över tid. Det andra delområdet 

innefattar att historiemedvetande kännetecknas utav ett samband mellan dåtid, nutid och ett 

framtida perspektiv. Jeismann belyser att dessa tre tidsperspektiv påverkas av varandra. 

Exempel på det är att vi lär oss utav vårt förflutna och för att inte upprepa samma misstag 

som tidigare tar vi med oss de förflutnas kunskaper in i framtiden. Därefter kommer det tredje 

delområdet av definitionen som innebär att det förflutna ständigt är närvarande i de 

uppfattningar och föreställningar som vi har om vår omvärld i dagens samhälle. Det sista 

delområdet rörande definitionen av historiemedvetande belyser att begreppet grundar sig på 

att människor har en förståelse av det förflutna för att sedermera resultera i samhällen 
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grundas och växer fram. Ammert anser att Jeismanns andra deldefinition är den som används 

mest idag för att förklara historiemedvetande.
176

  

Vidare menar Ammert att historiemedvetande ger en förståelse för vårt nutida samhälle 

genom ett intresse för människors handlande samt dess förutsättningar genom historiens 

utveckling. Genom begreppet historiemedvetande kan dessutom svar ges på frågor som berör 

erfarenheter, sedvänjor samt gemensamma minnen.
177

 Ammert menar att historiemedvetande 

behandlar vår nutid som är präglad av historiens förlopp. Samtliga människor är påverkade av 

det som en gång har varit, när en människa skall söka sig tillbaka i tiden gör han eller hon det 

med samtiden som utgångpunkt. Ammert påpekar att dåtidens historia kan ses som en avsats 

när vi för tankar och diskussioner ur ett framtida perspektiv. Inom begreppet 

historiemedvetande finns det en ständig närvaro av olika tidsperspektiv och dessa perspektiv 

har ett tydligt samband mellan sig.
178

 Hermansson Adler menar att historiemedvetande 

hjälper oss människor att förklara varför vi är som vi är utifrån en historisk kontext.
179

 

Följaktligen kan därför historiemedvetande betraktas som en mental process där "den samtida 

människan orientera sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i 

förväntning om en specifik framtida utveckling".
180

 Därmed kan det konstateras att 

historiemedvetandet försöker att kartlägga en förbindelse mellan tre olika tidsepoker.
181

  

Enligt Hermansson Adler vill människan helt enkelt lära sig av historien för att senare kunna 

utnyttja det till något värdefullt i framtiden. Vidare menar Hermansson Adler att när en elev 

förstår sambanden mellan det förflutna, samtiden och framtiden leder det till en träning att 

förstå orsakssambanden mellan de olika tidsperspektiven. Om eleverna blir medvetna om 

historiens betydelse genom att bruka sina historiekunskaper leder det till att dess 

historiemedvetande utvecklas.
182

  

7.4 Läroböcker  

Enligt Ammert är det idag upp till varje enskild lärare att undersöka vad som står i 

läroböckerna och sedan avgöra vilka läroböcker som är användbara i undervisningen, vilket 

innebär att lärares kunskaper om läroböcker blir allt viktigare.
183
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Vidare menar Ammert att läroböcker tillhör en speciell genre, vilket blir märkbart när den 

presenterar specifika skolämnen. Läroböcker är vårt lands mest lästa böcker och har en stor 

betydelse och genomslagskraft för dess läsare. Dessutom är lärobokens uppgift unik eftersom 

den inte förmedlar ny kunskap utan istället återger tidigare forskning på ett enkelt sätt på 

elevernas nivå. Ammert hänvisar till läroboksforskaren Stefan Selander som menar att 

förenklingen går under benämningen textreduktion, vilket är en väsentlig del när författarna 

skriver läroböcker. Det är viktigt för lärare såväl som elever att veta att det historiska 

faktastoffet till läroböckerna genomgår en hård transformering innan det publiceras.
184

  

Läroboksförfattaren Hans Almgren har skrivit kapitlet "I huvudet på en läromedelsförfattare" 

i Niklas Ammerts bok Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (2011) och 

menar att läroböckerna har förändrats. Det är inte enbart texten som är viktig för innehållet i 

en lärobok utan även bilderna. Vidare är det angeläget att läroboken är anpassad till elevernas 

kapacitet och därför strävar författarna att skriva med enkla ord och uttryck, vilket innebär att 

det har tillkommit fler bilder, antalet sidor minskat samt att meningarna har blivit allt kortare. 

Genom att konfronteras med elevernas synpunkter i olika klassrumssituationer lär sig 

läroboksförfattarna hur de skall få en välskriven och lättförståelig text i sin lärobok. 

Elevernas åsikter är bland de viktigaste eftersom det är de som skall läsa läroboken. Eftersom 

läroböckernas meningar blir allt kortare och antalet sidor minskar leder det till att 

lärobokstexterna saknar en allt mer meningsfull kontext anser Almgren.
185

  

Innan en lärobok skall produceras menar Almgren att det sker intensiva diskussioner 

angående vad som skall finnas med i den. Författaren står inför ett flertal valmöjligheter 

angående lärobokens utformning och det som diskuteras är bland annat vilket urval av fakta 

som skall finnas med, dess utseende samt den pedagogiska strukturen.
186

 Janne Holmén, 

historiker, skriver att det finns en rad faktorer som påverkar en läroboks utformning när den 

skall produceras. Vidare menar såväl Holmén som Ammert att dessa måste samarbeta för att 

helheten skall bli bra. Det handlar om följande faktorer: 

- Urval av forskningen. Läroboksförfattarna är tvungna att göra urval och avgränsningar 

som medför att det kan bli olikartade bilder och framställningar av en händelse i olika 

läroböcker. Det förekommer också viktiga begrepp och uttryck ifrån forskningen i 

läroböckerna som är användbara i pedagogiskt syfte.  
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- Författare och förlag. Lärobokens innehåll bestäms till viss del utav dess författare och på 

detta sätt kan författarnas egna åsikter prägla innehållet. Men varje läroboksförlag kan också 

påverka utformningen av en lärobok i form av att välja vilka författare som skall skriva deras 

bok. I och med det kan inte läroboksförfattarna forma läroboken helt utefter personliga 

värderingar.  

- Läroplaner. När en författare skall producera en lärobok är han eller hon tvungen att utgå 

ifrån de uppsatta läroplanerna för ämnet för att innehållet i läroböckerna motsvarar dem. 

Förlagen är väldigt måna om att följa läroplanerna rörande läroböckernas stoffurval och 

avgränsningar.  

- Marknadens efterfrågan. Att efterfrågan styr läroböckerna är naturligt eftersom de skall 

säljas så måste köpare, det vill säga skolorna, tilltalas av läroboken för att kunna köpa in den 

för undervisningen. Därför måste författarna producera läroböcker som de tror lärarna tycker 

är bra och kan vara passande för eleverna att nyttja i undervisningen.  

- Rådande samhällsklimatet. Läroboksförfattare får även sin uppfattning om vad som skall 

stå i läroböckerna av samhällsklimatet. Där har media en avgörande roll eftersom de bland 

annat skriver om vad som är värt att veta samt vilka frågor som är av betydelse att belysa.
187

  

Vidare menar Almgren att läroboken är en bra utgångspunkt för elevernas lärande. En bra 

lärobok kan ge eleverna möjlighet att få kunskaper om den historiska bakgrunden, förmågan 

till att analysera skeenden samt att få översiktliga kunskaper om ämnet.
188

  

7.5 Problematisering av studiens teorier 

Enligt Kjeldstadli har teorier flera uppgifter varav en är att besvara en studies 

frågeställningar. Teorier kan även hjälpa forskaren att sortera källmaterialet samt hur 

forskningen skall framställas. Något som är värdefullt är om en forskare känner sina teorier 

vilket innebär att veta vad teorierna vill och inte vill förmedla.
189

 Det har med tanke på detta 

spenderats mycket tid med att lära känna de teoretiska begreppen.  

John Tosh, professor i historia, menar att i stort sett alla teorier kan bekräftas i en 

undersökning. Något som möjliggörs genom att teorierna leder forskaren till delar av 

resultatet som överensstämmer med dem. Därmed kan delar av en studie glömmas bort och 

inte appliceras på någon teori.
190

 Även Kjeldstadli för detta resonemang och rekommenderar 

att en forskare skall använda flera teorier i en undersökning eftersom valet av teorier kan 
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påverka resultatet.  Flera teorier ger studien ett bredare perspektiv eftersom större delen av 

undersökningen kartläggs av dem.
191

 För att undvika denna fälla har studien därför valt ett 

flertal teoretiska begrepp som skall appliceras på resultatet för att sedermera leda fram till en 

slutsats. Kjeldstadli föreslår att forskaren skall använda teorier som är tydliga med vad de vill 

förmedla och är av en bestämd utgångspunkt, vilket vi anser att studiens teorier är.
192

 De 

teorier som används i denna studie kommer att nyttjas i olika delar av undersökningen.  

Eftersom historiedidaktik handlar om vilka val en lärare gör för historieundervisningen 

kommer informanternas tankar och resonemang kring sin undervisning om elfte september 

och dess konsekvenser att analyseras.
193

 Även urvalet i läroböckerna kommer att analyseras 

på ett liknande sätt. Vidare kartlägger historiemedvetande en koppling mellan det förflutna, 

nutiden och framtiden vilket gör det möjligt för studien att även använda sig utav 

historiemedvetande på intervjusvaren och läroböckerna.
194

 Anledningen är att många av 

informanterna förklarar att det är viktigt att eleverna får bakgrundskunskaper gällande elfte 

september för att sedermera förstå dess påföljder, nutidens händelser samt det framtida 

perspektivet. Teorin angående läroböckers utformning kan nyttjas när dess innehåll undersöks 

gällande elfte septemberattacken och dess följder. Där analyseras vilket urval 

läroboksförfattarna har gjort samt vad som kan ha påverkat dem. Detta teoretiska begrepp är 

bättre anpassad bättre till läroböcker än historiedidaktiken. Därför används olika teorier på 

läroböcker och lärares urval.  

Tosh menar att en teori skall vara överrensstämmande med studiens material vilket vi anser 

att studiens teorier är, eftersom de behandlar allt ifrån lärarna och läroboksförfattarnas 

urvalsprocess till definitionen av begreppet elfte september.
195

 Därmed kan samtliga teorier 

som finns i denna studie användas på de uppsatta frågeställningarna och i och med det 

minskar risken att delar av studien utelämnas.
196

 

8. Resultat och analys  
Resultat och analys presenteras kontinuerligt tillsammans och utifrån de av Herman 

inspirerade teman som presenterades i avsnitt 6.2.4. Dessutom analyseras grundskolan 

och gymnasiet var för sig.  
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8.1. Lärares och läroböckers resonemang om elfte september och 

dess konsekvenser 
I detta kapitel presenteras resultatet av fråga ett, två och tre samt analysen av den tredje 

frågeställningen. 

8.1.1 Kontexter 
Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Sam och Janne menar att de aldrig har lektioner som bara behandlar elfte september utan 

händelsen placeras alltid in i en större kontext. Sam säger att:  

Jag har aldrig gått in och haft en lektion som handlar om elfte 

september, om det är ett svar på frågan. Och ... utan då har det ju varit i 

ett annat sammanhang. Om man pratar om terrorism eller konsekvenser 

av kalla kriget eller såklart kollar du på en film eller dokumentär ja då är 

det ju ... då är det ju en lektion. Men det ... det är ju inget arbetsområde 

elfte september.197 

Janne behandlar visserligen ämnet på dess årsdag men även då tillsammans med andra 

händelser som skett samma datum. Även Kent menar att det är vanligt att ämnet omtalas i 

samband med andra områden samt när det blir aktuellt. Medan Inger är den enda läraren som 

behandlar attacken som ett eget område. I hennes undervisning utgör attacken ett samarbete 

mellan historieämnet och svenskan. Hon väljer därför att separera själva attacken från dess 

konsekvenser, vilka hanteras vid ett senare tillfälle i samband med kalla kriget. Inger säger 

att: ”Nej, det har jag inte gjort i samband med det för att det här har blivit ett litet 

samarbetsprojekt i svenska och historia, för min del.”
198

 Vidare menar hon att: ”Ehm ... sedan 

i det sammanhanget då så följer vi liksom inte upp vad som hände sen eller så utan det här är 

ju då ett moment som vi jobbar med. Men detta är ju sedan ett tillfälle att kunna återvända till 

när man pratar om andra saker”
199

 Även Sam och Kent diskuterar elfte september och dess 

konsekvenser i samband med kalla kriget vilket bland annat framgår av citatet av Sam ovan.  

Sam, Janne och Kent nämner alla elfte september i samband med nutidshistoria. Men hur de 

definierar nutidshistoria varierar då Sam talar om tiden efter kalla kriget, Janne om historien 

under 2000-talet och Kent menar i detta sammanhang aktuella händelser som kan förbindas 

med elfte september.  

Elfte september och dess konsekvenser nämns även i Sams och Jannes undervisning i 

samband med källkritik. De använder här media för att öva eleverna i källkritiskt tänkande. 
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Janne använder artiklar och Sam filmer på jublande barn i Palestina som visade sig vara 

arrangerade. 

Vidare förekommer ämnet när Sam och Kent talar om terrorism. I det fallet drar Sam 

paralleller tillbaka till 1970-talet medan Kent inte specificerar närmare vad som ingår i denna 

kontext. Sam använder även elfte september som en jämförelsepunkt gentemot andra 

historiska händelser. Kent särskiljer sig istället genom att vara den enda grundskolelärare som 

behandlar ämnet i samband med etik och moralundervisningen där han bland annat diskuterar 

den förändrade synen på muslimer. Han säger: ”Alltså muslimer och den diskussionen får 

man ju komma in på etik och moral och sånt också när det gäller diskussion om religion”
200

 

Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

Gemensamt för alla läroböcker på grundskolan utom Impuls historia (2009) är att de placerar 

in elfte september inom en kontext bestående av händelser under ett stort tidsspann. Levande 

historia (2003, 2011, 2012) låter elfte september förekomma i kapitlet ”En supermakt 

försvinner” och i underkapitlet ”Arabstaterna och Israel” vilket resulterar i en kontext som 

enligt kapitlet tar sin början år 70 e.v.t. när templet i Jerusalem förstördes.
201

 Digilär (2013) 

väljer att placera in elfte september inom ett något kortare tidsspann i ett kapitel kallat 

”Världshistorien sedan hundra år tillbaka” och i underkapitlet ”USA i dagens värld”. Elfte 

september har här en egen underrubrik som heter ”Den elfte september 2001” och följs av 

underkapitel ”Krig mot Afghanistan” och ”Krig mot Irak”. I likhet med Levande historia 

återfinns ämnet i en konfliktkontext eftersom kapitlet även tar upp iranska revolutionen och 

Israel.
202

 Puls (2002) sätter in elfte september i ett tidsspann som börjar år 1945 och i ett 

kapitel kallat ”Blev kolonierna fria?”. I detta kapitel finns ett underkapitel med samma rubrik 

och där finns ytterligare ett underkapitel som kallas ”Terror- ett vapen för fattiga, förtryckta 

och fanatiker”. Konflikttemat är inte i centralt i detta avsnitt utan kapitlet behandlar forna 

koloniers frigörelse och historia sedan 1945.
203

 Detta är en stor skillnad mot den senare boken 

författad av samma personer. Boken heter nu Impuls (2009) och placerar in ämnet i en 

nutidskontext genom kapitlet ”Stora frågor i vår tid- terrorism, globalisering och klimathot”. 
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Kapitlet inleds med ett avsnitt om terrorism likt föregående bok och går sedan vidare till att 

beskriva elfte september och dess konsekvenser. Men istället för forna kolonialländers 

historia efter 1945 innehåller kapitlet information om globalisering och klimathot som 

betraktas som nutidshistoria.
204

  

Analys av kontext grundskolan 

Alla lärare utom Inger menar att elfte september och dess konsekvenser aldrig behandlas 

enskilt under en lektion, något som stämmer väl överrens med det faktum att det inte finns 

något övergripande kapitel i läroböckerna som endast berör ämnet. Istället förkommer elfte 

september och dess konsekvenser alltid som en del i ett mer övergripande kapitel eller 

område.
205

  

Inger, Kent och Sam behandlar elfte september som en konsekvens av kalla kriget och detta 

återfinns inte tydligt i läroböckerna för stadiet. Istället väljer läroböckerna att presentera 

ämnet i en längre tidskontext som i samtliga fall inkluderar tiden för kalla kriget. Undantaget 

är Impuls (2009) som behandlar ämnet som nutidshistoria.
206

 Nutidssammanhanget återfinns 

även i Kent, Janne och Sams resonemang om ämnet.  

En annan kontext som återkommer hos några läroböcker och lärare är terrorism som nämns i 

Puls (2002) och Impuls (2009) samt i Kent och Sams kontexter till ämnet.
207

 Utöver detta kan 

konstateras att Sam och Janne placerar in elfte september i en källkritisk kontext. Något som 

inte sker i någon av de läroboksserier som studien har undersökt.
208

 Men den källkritiska 

aspekten förespråkas även av läroplanerna.
209

 Den förespråkas av Chelland samt Young och 

Sharifzadeh.
210

 Kent är den ende som nämner en etik och moral kontext. En kontext av 

aktuella konflikter återfinns inte hos lärarna men i läroböckerna Levande historia (2003,2011, 

2012) och Digilär (2013).
211

 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Ingen av gymnasielärarna behandlar elfte september och dess konsekvenser som ett eget 

område. Däremot är det vanligt att det återkommer i flera olika teman. Trots att samtliga 

                                                   
 
204 Körner och Lagheim 2009:422ff.   
205 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Wigh 2013; Körner och 

Lagheim 2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff. 
206 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Wigh 2013; Körner och 

Lagheim 2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff. 
207 Körner och Lagheim 2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff. 
208 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Wigh 2013; Körner och 

Lagheim 2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff. 
209 Skolverket u åa; Skolverket 2011a. 
210 Chelland 2005:122ff; Young och Sharifzadeh 2003:34ff. 
211 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Wigh 2013. 
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lärare anser att elfte september tillhör större kontexter finns det vissa motsägelser angående 

detta. Mattias menar att elfte september är en enskild händelse. Martin säger att han tar upp 

ämnet när det blir aktuellt och som en jämförelsepunkt. Han poängterar också att han 

behandlar elfte september som en konsekvens av kalla kriget. Medan det är mer indirekt 

antytt i Mattias intervju eftersom han nämner Sovjetunionens invasion av Afghanistan, 

amerikansk närvaro i Saudiarabien och Iran-Irakkriget som del av den kontexten i vilken han 

placerar in ämnet. Han säger:  

Ehhh ... totalt och då, det jag tänkte komma fram till är, elfte september är ju 

inte en enskild isolerad händelse utan det handlar om en ganska lång period 

av händelser i Mellanöstern, globalisering, USA:s roll i världen. Kanske den, 

den muslimska världens upplevande av marginalisering som Iran, vi har 

Israel-Palestinakonflikten, vi har första Irakkriget och amerikansk närvaro i 

Saudiarabien och Sovjets invasion av Afghanistan. […] För att, det är viktigt 

att få med att elfte september är ett datum och en händelse, den uppstår inte 

ur ett vakuum utan det har hänt massor av saker innan och det kommer att 

hända saker efteråt. Jag försöker faktiskt alltid att avsluta historiekursen med 

att faktiskt prata om framtiden, vad tänker vi oss kommer att hända.212 

Martin är den ende av gymnasielärarna som behandlar elfte september som en del av 

nutidshistorien och som en övning i källkritik med bilder av jublande barn ifrån Palestina. 

Däremot använder både Lars och Daniel elfte september som en del av området terrorism. 

Lars säger att: 

Ja, jag tar med alltså jag börjar med terrorismens historia, definition av 

terrorism och sen går jag över till ehhh ... Rote Armee Fraktion, Brigda 

Rossa, Baader-Meinhof, ehh ... palestinierna - 72 i München OS, 

flygkapningarna sen går jag över till elfte september och sen avsluta 

med Breivikhändelserna. Så de får även jobba med ehhh ... med 

terrorism på bred front den är integrerad va ...213 

Martin och Daniel har också använt elfte september och dess konsekvenser som en del i 

självständiga arbeten som eleverna har fått arbeta med. När Mattias studerar läroplanerna 

säger han att andra kontexter som han hade kunnat placera in ämnet i är förändringsprocesser, 

fredssträvande, konflikter och mänskliga rättigheter. Vidare väljer Mattias att diskutera 

framtiden med eleverna, vilket blir synligt i hans första citat ovan. 

                                                   
 
212 Intervju med Mattias, 26/9 2013. 
213 Intervju med Lars 11/10 2013. 



 

57 

 

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

Studiens undersökning av hur läroböcker för gymnasiet placerar in elfte september och dess 

konsekvenser visar att de ofta hamnar under nutidshistoria i samband med Mellanöstern, 

terrorism och aktuella konflikter. I serien Epos (2003,2008) placeras elfte september i en 

faktaruta i avsnittet som berör Mellanöstern. Den tidigaste versionen nämner även 

konsekvenser av attacken i den löpande texten. Epos (2012) behåller samma sammanhang 

men har fullständigt bytt ut faktarutan mot en löpande text. Dessutom har denna version 

också lagt till islams spridning från år 632 i samma kapitel.
214

 Mellanöstern förekommer även 

i samband med att elfte september behandlas i serien Perspektiv på historien 

(2008,2010,2012). I samtliga böcker diskuteras ämnet delvis i underkapitlet ”Mellanöstern” 

men den övergripande kontexten är nutidshistoria eftersom kapitlet heter ”Efter 1989”.
215

 

Samma förbindelse till nutidshistoria genom ett övergripande kapitel som tar sin utgång i år 

1989 återfinns även i Epos (2003) även om denna förbinder ämnet lite mer till kalla kriget 

genom dess omkringliggande kontext.
216

 Denna förbindelse till nutidshistoria återfinns även i 

Alla tiders historia (2011) men utan kopplingen till kalla kriget.
217

  Alla tiders historia 

(2002,2007) utmärker sig även gentemot de andra genom att placera in elfte september i 

kapitlet om globalisering och i ett underkapitel gällande FN:s roll. I versionen från 2011 har 

de ändrat detta och placerat in det i kapitlet ”Från terrorbalans till terror” där ämnet också har 

ett eget underkapitel.
218

 Terrorkontexten återkommer även i alla versioner av Perspektiv på 

historien (2008,2010,2012) eftersom underkapitlet som behandla ämnet kallas ”Kriget mot 

terrorismen” samt Epos (2003) vars faktaruta heter ”USA och kriget mot terrorismen”.
219

 

Vanligt förkommande i avsnitten om elfte september är aktuella krig och konflikter som 

Israel-Palestina konflikten, Iranska revolutionen och kriget i Jugoslavien. Denna kontext 

återfinns i samtliga serier som ingår i studien.
220

  

                                                   
 
214 Robert Sandberg m.fl, Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A och B, 3., [uppdaterade] uppl., 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 2003:579ff; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
215 Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström, Perspektiv på historien. A bas, 1. uppl., Malmö: 

Gleerup 2008: 345ff; Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström, Perspektiv på historien. 50p, 1. 

uppl., Malmö: Gleerup 2010:295ff; Hans Nyström , Lars Nyström & Örjan Nyström,  Perspektiv på 

historien 1b Interaktiv elevbok 12mån [Elektronisk resurs], Gleerups 2012. 
216 Sandberg m.fl 2003:579ff. 
217 Hans Almgren m.fl. Alla tiders historia. 1b, 1. uppl., Malmö: Gleerups 2011:392, 409f. 
218 Hans Almgren m.fl., Alla tiders historia Maxi, 1. uppl., Malmö: Gleerups 2002:519.  
Hans Almgren m.fl. Alla tiders historia Maxi, 2 uppl., Malmö: Gleerups 2007:540f ; Almgren m.fl. 

2011:392, 409f. 
219 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Sandberg m.fl 2003:579ff. 
220 Sandberg m.fl 2003:579ff ; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f; Nyström m.fl 

2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 

2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
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Analys av kontext gymnasiet 

Samtliga lärare och läroböcker på gymnasiet behandlar inte elfte september och dess 

konsekvenser som ett eget område utan som en del av en större kontext.
221

 Men Mattias ser 

det även som ett eget ämne. Daniel och Martin framhåller att ämnet behandlas som del i ett 

självständigt arbete som eleverna får. Martin och Mattias behandlar likt läroboksserien 

Perspektiv på historien (2008,2010,2012) elfte september som en konsekvens av kalla kriget. 

Perspektiv på historien gör detta genom att döpa kapitlet till ”Efter 1989”.
222

 Fastän alla 

böcker i serien Perspektiv på historien (2008,2010,2012) och den senaste i Alla tiders 

historia (2011) behandlar elfte september och dess konsekvenser som en del av nutidshistoria 

är det bara Martin som resonerar på liknande sätt av lärarna. Daniel och Lars har likheter med 

Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) och Alla tiders historia (2011) genom att 

behandla ämnet i en terrorismkontext.
 223

   

Mattias menar att elfte september också skulle kunna förkomma i kontexter som 

förändringsprocesser, fredssträvande, konflikter och mänskliga rättigheter. Av dessa är det 

konfliktpunkten som återfinns i samtliga läroböcker.
224

 De resterande är liksom Martins 

källkritik endast en kontext som återfinns hos lärarna. Men en källkritisk infallsvinkel 

förespråkas också av Chelland, Young och Sharifzadeh och läroplanerna.
225

 I Alla tiders 

historia (2002, 2007) förkommer ämnet med globaliseringen som kontext vilket inte är fallet 

hos någon av lärarna.
226

 Mellanöstern är en kontext som bara finns i två 

läroboksserier.
227

Mattias är också den ende läraren som talar om en framtidskontext. 

 

 

 

 

                                                   
 
221 Sandberg m.fl 2003:579ff ; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f; Nyström m.fl 
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8.1.2 Tidslinjer 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Alla grundskolelärare utom Inger väljer att lyfta fram orsaker till attacken. Vilka orsakerna är 

varierar och Sam säger exempelvis att: ”Då när vi läser kalla kriget sen då att då hjälpte ju 

USA och CIA Usama bin Ladin i Afghanistan.”
228

 medan Janne istället menar att:  

Men men att försöka visa på den konflikten som finns mellan vissa 

grupper i, islamistiska grupper eller så och synen på västerlandet och 

det möjligtvis den amerikanska, vad ska jag säga, utrikespolitiken 

eller så. Hur det stämmer ihop med varandra, hur livsbägaren blandas 

kanske så kanske man ska försöka bena upp  åtminstone några grunder 

i så, tänker jag.229 

Samtliga lärare i grundskolans senare år nämner händelseförloppet och konsekvenser av 

attacken i sin undervisning. Men det finns en skillnad i vilka konsekvenser och när lärarna 

behandlar dessa. Vilket kommer att diskuteras närmare i ett kommande avsnitt.  

Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

Samtliga böcker utom levande historia (2011,2012) inleder med att beskriva händelsen. De 

sistnämnda böckerna ger istället en orsak till attacken. Annars är attentatet den enda 

gemensamma tidslinjen för dem eftersom Puls (2002) endast nämner attacken. De resterande 

läroböckerna fortsätter sedan genom att beskriva konsekvenserna som varierar men kommer 

att diskuteras närmare i ett kommande kapitel.
 230

  

Analys av tidslinje grundskola 

Samtliga lärare utöver Inger talar om sin tidslinje i undervisningen som orsaker, händelsen 

och konsekvenser. Detta stämmer inte överrens med läroböckerna, med undantag för Levande 

historia (2011, 2012) ger en orsaker till attacken. Läroböckerna väljer istället liksom Inger att 

ta sin utgångspunkt i händelsen och konsekvenserna.
231

 Netzel menar att läroböckerna ger 

olika tidpunkter för starten av Irakkriget vilket stämmer för läroböckerna på grundskolan 

gällande elfte september.
232

 Det ska tilläggas att Inger separerar händelsen och 

konsekvenserna i sin undervisning medan de andra lärarna och läroböckerna tar upp 

händelsen och dess konsekvenser direkt.  

                                                   

 
228 Intervju med Sam 15/10 2013. 
229 Intervju med Janne, 15/10 2013. 
230 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Körner och Lagheim 

2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff; Wigh 2013. 
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 Hildingson m.fl 2003:546ff; Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff; Wigh 2013; Körner och 

Lagheim 2002:312ff; Körner och Lagheim 2009:422ff. 
232 Netzel 2013:27f. 
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Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Samtliga av gymnasielärarna nämner orsaker till attacken i intervjuerna. Men de skiljer sig åt 

sett till vilka orsaker de väljer att lyfta fram samt hur detaljerade de är angående vad som de 

tar upp. Men samtliga anser att orsakerna är viktiga för eleverna att känna till. Martin menar 

att det måste finnas en bakgrund till varför attacken skedde och hur den kunde ske. Mattias 

anser att det är betydelsefullt att ge en korrekt bakgrund till eleverna. Mattias säger följande i 

intervjun: "Ge man bara dem en korrekt bakgrund, det är ju de jag säger att man inte bara kan 

visa den här filmen på tornen och säga och titta här vad de muslimska terroristerna gjorde. Då 

hamnar man ju snett".
233

  

Alla lärare nämner själva händelsen den elfte september samt dess konsekvenser. 

Konsekvenserna som behandlas skiljer sig åt, vilket kommer att diskuteras närmare i ett 

kommande avsnitt i studien.  

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

De enda gemensamma punkterna i alla seriernas tidslinjer över elfte september och dess 

konsekvenser är attacken och att den har konsekvenser.
234

 Epos (2008,2012) är den serie som 

i de två senare böckerna tar sin utgångspunkt i al-Qaidas grundande i Afghanistan på 1980-

talet och därmed ger en bakgrundsbeskrivning utan orsak till attacken. Medan den första 

utgåvan istället presenterar tidigare attacker som troligen planerats av al-Qaida och som 

drabbat USA. 
235

 Det är bara Epos (2003) och Alla tiders historia (2011) som ger en orsak till 

attacken. De andra serierna börjar istället direkt vid attacken, vilken även nämns i Epos 

(2008, 2012).
236

 Efter detta hanteras konsekvenserna, vilket kommer att diskuteras närmare i 

kapitlet som behandlar dessa.
237

 Undantaget är Alla tiders historia (2011) som placerar 

Irakkriget innan elfte september trots att konflikten betraktas som en konsekvens.
238

 

                                                   
 
233 Intervju med Mattias 26/9 2013. 
234 Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f; Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 
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Analys av tidslinje gymnasiet 

Epos (2008, 2012) är den enda serien som liksom alla lärarna tar upp en bakgrund till al-

Qaida men utan en orsak till attacken.
239

 Men det är bara Epos (2003) och Alla tiders historia 

(2011) som ger en orsak till denna.
240

 Att läroböckerna tar olika utgångspunkter stämmer med 

Netzels resultat.
241

 Utöver detta nämner lärarna och läroböckerna även händelseförloppet 

under attacken. Detta är också fallet med konsekvenser som följer på attacken. Alla tiders 

historia (2011) väljer trots det att placera Irakkriget innan elfte september. 
242

 

8.1.3 Historisk bakgrund, motiv och förklaringar till elfte september 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Samtliga grundskolelärare anser att det är viktigt att gå igenom bakgrunden och orsakerna till 

elfte september. Inger skiljer sig från de andra genom att inte beröra orsakerna i sin 

undervisning om attacken. Hon motiverar detta val med att det kan leda till infekterade 

diskussioner och dessutom anser hon att eleverna i årskurs åtta, då hon behandlar ämnet, är 

för unga. Hon framhåller att om orsakerna ska behandlas är det viktigt med 

bakgrundsinformation för att eleverna får en förståelse. Inger säger: ”Ska man göra det ... mer 

komplicerat så måste eleverna vara äldre och ha en bättre bakgrund ... mer bakgrundsfakta 

som de kan bilda sig en annan uppfattning om skeendet.”
243

  

Även om flera lärare är eniga om att orsakerna är viktiga skiljer deras uppfattning sig åt 

gällande vad dessa är. Janne och Kent har liknande uppfattningar om bakgrunden till 

attacken. Janne nämner den amerikanska utrikespolitiken och konflikter mellan västvärlden 

och islamistiska grupper som grunden till attacken. Medan Kent talar om den amerikanska 

närvaron i arabiska länder. Kent säger: ”Nej, det är det inte då kanske det är så att USA har 

varit i något arabiskt land och gjort något som de kanske inte alltid var bra och sen har det 

blivit konsekvenser av det där och sedan får man ju diskutera från olika synpunkter.”
244

 Sam 

vill förklara elfte september och ge en bakgrund genom att gå tillbaka till kalla kriget när 

USA hjälpte al-Qaida att strida mot Sovjetunionen i Afghanistan.  

                                                   

 
239 Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
240 Sandberg m.fl 2003:584; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
241 Netzel 2013:27f. 
242

 Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f;  
Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Nyström m.fl 

2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012. 
243 Intervju med Inger, 3/10 2013. 
244 Intervju med Kent 2/3 2013. 
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Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

De enda läroböckerna som ger en förklaring till attacken är Levande historia (2011, 2012). 

Dessa menar att al-Qaida ville få slut på USA:s stöd för Israel samt ta ut amerikanska trupper 

ur Saudiarabien. Eftersom Mecka och Medina finns i Saudiarabien anser många muslimer, 

enligt läroböckerna, att USA:s närvaro är en förolämpning mot islam.
245

 De andra böckerna 

har ingen förklaring till attacken men Puls (2002) och Impuls (2009) menar att terrorister 

utför attacker för olika politiska och religiösa mål som exempelvis att göra en god sak eller 

påverka sina motståndare.
246

 

Analys av historisk bakgrund, motiv och förklaringar till elfte september 

grundskolan 

En viktig skillnad mellan lärare och läroböcker är att alla lärare betonar vikten av att orsaker 

ska nämnas i undervisningen. Även om Inger inte inkluderar dessa i sin undervisning. Det är 

trots det bara en läroboksserie, Levande historia (2011, 2012), som väljer att ge en 

förklaring.
247

 Detta går emot teorin om läroböcker som menar att dessa ska anpassa sig efter 

bland annat lärarnas önskemål.
248

 Att få böcker ger en förklaring går även emot 

Romanowskis resultat men kan enligt honom bero på bristande kapital.
249

 Men är i linje med 

Almgrens resonemang.
250

 Den förklaring som återfinns i böckerna påminner om Janne och 

Kents förklaringar eftersom samtliga nämner USA:s närvaro i arabländer. Janne tar också upp 

en konflikt mellan islamistiska grupper och USA något som kan liknas vid Levande historias 

(2011,2012) argument att USA:s närvaro betraktas som en förolämpning av islam.
251

 Sams 

motivering att attacken ska förklaras genom kalla kriget återfinns inte hos läroböckerna. 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Alla lärare har som mål att eleverna ska kunna förstå orsakerna till attacken den elfte 

september. Men de betonar olika förklaringar. Mattias väljer att gå tillbaka cirka 30 år i tiden 

vilket innebär händelser som globalisering, USA:s roll i världen och närvaro i Saudiarbien, 

Iran, Sovjetunionens invasion av Afghanistan och Israel-Palestina konflikten. Martin tar en 

liknande utgångspunkt eftersom han syftar på att elfte september är en konsekvens av kalla 

kriget. Han säger att: 

                                                   

 
245 Hildingson 2011:400ff; Hildingson 2012:400ff. 
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 Det har nog varit under alla åren som man har pratat om alltså just 

undervisat om kalla kriget och i samband ... det har berott lite på vad 

man har för kurser givetvis. Eh oftast är det ju då att man har historia 

1 kurs som det nu mer heter så har man pratat om det och väldigt 

mycket och i relation till kalla kriget också. Men, som jag sa innan, 

det har ju inte varit någon specifik kurs innan.252  

Daniel vill istället finna orsakerna och förklaringarna i den amerikanska utrikespolitiken som 

kan förklara Mellanösterns syn på USA, enligt honom. Han vill även ge 

bakgrundsinformation om al-Qaida för att skapa en förståelse liksom insikter i Mellanösterns 

mångfaldselitet. Lars tar en annan utgångpunkt genom att förklara attacken genom 

terrorismens historia. Han går då igenom terrorattentat genom historien och definierar vad 

begreppet terrorism betyder. Det han vill visa på är att attacken inte var unik utan att det har 

förekommit terroristattacker tidigare.   

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

De enda böckerna som ger en förklaring till syftet med al-Qaidas attack den elfte september 

är Epos (2003) och Alla tiders historia (2011).
253

 Epos (2003) menar att attacken skedde för 

att al-Qaida ville straffa USA för att de stödde Israel och påverka dem så att de inte skulle 

lägga sig i muslimska intressen.
254

 Enligt Alla tiders historia (2011) berodde attacken på att 

al-Qaida ville återupprätta den muslimska civilisationen, mota ut amerikanska trupper ur 

muslimska länder och att de såg USA och västvärlden som ett hot mot islam.
255

 De resterande 

böckerna i Alla tiders historia (2002, 2007) ger ingen förklaring till attacken.
256

 Epos (2008, 

2012) ger visserligen en bakgrundsbeskrivning av al-Qaida men denna innefattar inte deras 

motiv.
257

 Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) förklarar inte alls orsakerna eller 

bakgrunden till attacken.
 258

  

Analys av historisk bakgrund, motiv och förklaringar av elfte september 

gymnasiet 

Samtliga lärare på gymnasiet anser att orsaker är en viktig del av undervisningen, något som 

inte motsvaras av läroböckerna då endast två av nio nämner förklaringar till attacken.
259

 Att få 

läroböcker ger en förklaring till attacken går emot Romanowskis resultat men kan bero på att 

                                                   

 
252 Intervju med Martin 26/9 2013. 
253 Sandberg m.fl 2003:584; Almgren m.fl. 2011: 409f. 
254 Sandberg m.fl 2003:584. 
255 Almgren m.fl. 2011: 409f. 
256 Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 2007:540f. 
257 Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
258 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012. 
259 Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl 2003:584. 
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förlagen har bristande resurser.
260

 Bristen på meningsgivande kontext går också i linje med 

Almgrens resonemang.
261

 Av de orsaker som nämns är Alla tiders historia (2011) den bok 

som ligger närmast till Daniel och Mattias förklaringar.
262

 De talar alla om den amerikanska 

närvaron i Mellanöstern som en orsak till attacken. Även Epos (2003) har ett likande, om än 

inte helt överrenstämmande, resonemang eftersom de ser en av orsakerna som att al-Qaida 

ville få bort USA från muslimska intressen och straffa landets stöd för Israel.
263

 Att Martin 

menar att elfte september har sina rötter i kalla kriget återfinns inte direkt i materialet men 

detta svar kan också handla om en amerikansk närvaro i Mellanöstern genom de strider som 

ägde rum under kriget mot Sovjetunionen i Afghanistan. Lars definierar snarare orsakerna 

genom terrorismens historia och detta återfinns inte i läroböckerna.
264

 

8.1.4 Definition av elfte september och dess konsekvenser 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Kent och Inger beskriver elfte september som en världshändelse som ledde till stora 

konsekvenser för hela världen. Kent anser att elfte september är ett väldigt omfattande 

begrepp men kan sammanfattas i definitionen en världshändelse. Kent säger: "Annars kan 

man ju lägga in en massa smågrejer som har hänt som man kan koppla till det här begreppet 

men det är en världshändelse".
265

 Som exempel på delar som skulle kunna inkluderas i en mer 

ingående definition av elfte september talar Kent om al-Qaida och terrorism. Medan Sam 

menar att elfte september är mer en symbolhändelse för en attack på den enda världsmakten 

och västvärlden vilket har lett till en stor världsomfattande påverkan. I intervjun säger Sam: 

"Det har blivit en symbolhändelse kan man säga för attack på den enda världsmakten och en 

attack på liksom ... västvärlden så som den är uppbyggd i den historiesynen vi har. Och det är 

klart att det ... den har ju fått så oerhört mycket påverkan på andra håll".
266

 Dessutom anser 

han att händelsen är en startpunkt för kriget mot terrorismen. Vidare menar Sam att attacken 

är komplex och unik händelser som liknar en film. Janne definierar elfte september på 

följande sätt:  

Det är klart att man kan definiera det på olika sätt. Standard är ju att 

det var ett terrordåd såklart alltså så. Då har man ju genast sagt nått 

såklart, det är ju inte så enkelt ... Det sitter ju i betraktarens öga 
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naturligtvis. Ett terrordåd gjort med avsikt skulle jag säga, jag tror jag 

stannar där.267 

I detta citat syns en likhet med Kent, Sam och Inger som även de menar att begreppet skulle 

kunna betyda attacken på USA i sig. Värt att påpeka är att i samtliga fall utöver Janne är 

begreppet attack bara en liten del av definitionen. Skillnaden är att Janne talar om ett 

terrordåd medan de andra benämner det som en attack. 

Janne och Kent definierar en konsekvens som "kriget mot terrorismen" medan Sam istället 

skildrar det som "jakt på terrorister". Sam beskriver också USA:s invasion av Afghanistan 

och Irak som krig. Sam säger: "Men Irakkriget och Afghanistankriget och jakten på 

terrorister".
268

 Janne nämner också Afghanistan och Irak som krig och konsekvenser av elfte 

september. Vidare betonar Janne att dessa konsekvenser är mycket betydelsefulla att känna 

till för eleverna eftersom det finns många afghaner och irakier på hans skola som har kommit 

som flyktingar som ett resultat av krigen. Janne säger följande i intervjun: "Rätt mycket av 

eleverna vi har här är ju en följd av de krigen".
269

 Även Sam pratar om elever med bakgrund 

från krigen i Afghanistan och Irak samt om en ökad invandring som en effekt av händelsen. 

Till skillnad ifrån de andra konsekvenserna betraktas flyktingarna som följd av krigen och 

inte attacken.  

En förändrad syn på muslimer runt om i världen är en påföljd som tas upp av Sam och Kent 

som ser det som en konsekvens av attacken. Kent nöjer sig med att definiera detta som en 

förändring av synen på världen medan Sam säger: "Den här liksom muslimskräcken ... 

arabskräcken som har vuxit fram ur detta".
270

 

Janne och Sam pratar både om en förändrad relation mellan USA och andra länder. Där Sam 

väljer att förklara och definiera det som konflikter vid amerikansk närvaro i olika länder 

medan Janne mer beskriver det som en förändrad amerikansk krigspolitik. Vidare nämner 

Janne och Sam konspirationsteorier som en påföljd av attacken. Janne väljer att inte definiera 

vad konspirationsteorier är för något. Men han anser att dessa inte skall prägla 

undervisningen för mycket eftersom det kan leda till för många starka åsikter. Han säger: 

"Det är lätt till att det får väldigt starka övertoner utav liksom, åsikter".
271

 Sam beskriver 

konspirationsteorier som att Bush skulle ha placerat bomberna i World Trade Center själv. 

Han menar att konspirationsteorier uppkommer som ett resultat av att attacken är en stor 
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händelse. Vidare menar Sam att det är något som eleverna bär med sig till undervisningen 

och därför skall de där behandlas och dementeras.  

Sam nämner också andra konsekvenser såsom FRA-debatten, ökad säkerhet på bland annat 

flygplatser och Facebook. Han förklarar dessa som en effekt av elfte september och väljer att 

definierar dem som ett ökat säkerhetstänk.  

Inger menar att påföljderna som nämns varierar i undervisningen men handlar om en 

polarisering av världen mellan två sidor i form av USA mot den muslimska världen. Hon 

nämner också politiska beslut som har lett till ett frostigt klimat samt påverkat människor i 

deras vardag vilket är ett resultat av attacken den elfte september. Men vilka politiska beslut 

detta gäller går Inger inte närmare inpå. Inger säger följande i intervjun: "Ja ... det är ju en 

världspolitisk händelse som som fick oerhört stora konsekvenser för lång tid för människor 

som levde då ... ehm ... och en tragisk händelse som ju gjorde att vi fick en väldig 

polarisering mellan olika sidor ... i världen".
272

   

Samtliga av de intervjuade grundskolelärarna menar att det är viktigt att under utbildningens 

gång behandla konsekvenser av elfte september. Även om de nödvändigtvis inte göra det i 

samband på händelsen.  

Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

Gemensamt för Levande historia (2011, 2012) och Impuls (2009) är att de beskriver elfte 

september som ett av de värsta terrordåden någonsin.
273

 Puls (2002) beskriver även händelsen 

som ett terrordåd medan Digilär (2013) snarare talar om ett bombdåd, ett angrepp eller en 

katastrof.
274

 Men samtliga Levande historia skildrar också händelsen som en attack eller 

terrorattack, något som även är fallet i Puls (2002).
275

  

Puls (2002) nämner inga vidare konsekvenser efter attacken.
276

 Impuls (2009) och Digilär 

(2013) menar att kriget mot terrorismen bryter ut som ett resultat av attacken. Båda definierar 

det också som ett krig.
277

 Digilär (2013) framhåller NATO:s reaktion att stödja USA som en 

tillämpning av artikel fem, vilket innebar att ett angrepp på ett medlemsland var en attack på 

samtliga. Boken menar också att attacken resulterade i att omvärlden stödde USA:s attack av 

Afghanistan. Bland de länder som stöttade USA i kriget mot terrorismen och ingreppet i 
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Afghanistan, som ett resultat av attacken, nämner boken Tyskland, Ryssland, Frankrike, Kina 

och Storbritannien.
278

Afghanistankriget nämns som en konsekvens i alla böcker, utöver Puls 

(2002). Samtliga böcker menar att kriget bröt ut som ett resultat av al-Qaida eller bin Ladins 

närvaro i landet. 
279

   

FN:s vapeninspektion i Irak är en annan konsekvens som endast tas upp i Digilär (2013). Den 

beskrivs som en vapeninspektion orsakad av USA:s anklagelser mot Irak. Boken behandlar 

även omvärldens reaktioner som att Frankrike och Tyskland var tveksamma till kriget medan 

andra länder som Spanien, Polen och Danmark stödde USA. Men ingen anledning ges till 

dessa reaktioner.
280

 Irakkriget nämns i Levande historia (2011, 2012), Digilär (2013) och 

Impuls (2009). Samtliga betraktar det som ett krig vilket startade eftersom USA anklagade 

Irak för att ha massförstörelsevapen.
281

 Impuls (2009) menar även att misstankar om att Irak 

hjälpte terrorister låg till grund för attacken på landet.
282

 Husseins avsättning, fängslande och 

avrättning nämns i Levande historia (2011, 2012), Digilär (2013) och Impuls (2009).
283

 Detta 

beskrivs som att han avsätts, fängslas och dödas efter prövning i domstol. Att USA vill dra ut 

sina trupper ur Irak nämns i Levande historia (2011, 2012) och Digilär (2013). Digilär 

(2013) ger ingen anledning till detta medan Levande historia (2011, 2012) menar att viljan att 

dra ut trupperna är ett resultat av Obamas politik. Bin Ladins död beskrivs som en 

konsekvens av kriget mot terrorismen i Levande historia (2011, 2012) och Digilär (2013). 

Enligt böckerna hittas och dödas han av amerikanska trupper.
 284

 Utöver detta nämner Digilär 

(2013) att USA:s ekonomi har drabbats hårt av de dyra krigen i Afghanistan och Irak och 

boken beskriver detta som att krigen var kostsamma och skapade ekonomiska problem.
285

 

Analys av definition av elfte september och dess konsekvenser grundskolan 

Den ende läraren vars huvuddefinition av begreppet elfte september delas av läroböckerna är 

Janne som menar att det är ett terrordåd.
286

 Definitionen återkommer även i fyra av 

läroböckerna. Men tre av dessa betonar det som ett av de värsta terrordåden genom historien. 

Kent och Inger betraktar händelsen som en världshändelse och Sam som en symbolhändelse 

på en attack av USA och västvärlden. Dessa definitioner överensstämmer inte med någon av 
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läroböckerna för stadiet. Men de tre lärarna menar också att elfte september delvis beskrivs 

som en attack, vilket även är fallet i fyra läroböcker.
287

 Digilärs (2013) definition av att elfte 

september är ett bombdåd, en katastrof och ett angrepp återfinns inte i läraranas 

definitioner.
288

 

 Samtliga lärare anser att det är viktigt att behandla konsekvenserna av elfte september i 

undervisningen. Detta syns även i alla läroböcker utom Puls (2002) som endast tar upp 

attacken.
289

 Kriget mot terrorismen betraktas av Kent, Janne och två läroböcker som ett krig 

och en konsekvens av elfte september. Sam beskriver det istället som en jakt på terrorister 

men även han ser det som en följd. Samtliga böcker som nämner Afghanistankriget som en 

konsekvens betraktar det som ett krig och ett resultat av al-Qaida eller bin Ladins närvaro i 

landet.
290

 Även om Janne och Sam nämner Afghanistan och betraktar detta som ett krig 

förklarar de snarare utbrottet som ett resultat av attacken. Sam definierar det också som en 

invasion av Afghanistan. Något som inte skildras i läroböckerna.
291

 Irakkriget nämns av fyra 

läroböcker och betraktas av samtliga som ett krig till resultat av misstankar om 

massförstörelsevapen.
292

 Impuls (2009) talar även om misstankar om assistans av terrorister 

som del av motivet till attacken. Massförstörelsevapen och terroristkopplingar är också de 

förklaringar som Romanowski finner i sin studie.
293

 Sam och Janne är de enda lärarna som tar 

upp Irakkriget direkt och de förklarar det snarare som ett resultat av attacken den elfte 

september. 

Utöver dessa konsekvenser finns det inga gemensamma följder hos lärarna och läroböckerna. 

De konsekvenser som nämns av lärare men inte av läroböcker är flyktingar från Afghanistan 

och Irak, den ökade säkerheten, förändrade relationer mellan USA och andra länder, 

konspirationsteorier och islamofobi. Detta innebär att lärarna ger kunskaper mot islamofobi 

vilket är i linje med Young och Sharifzadeh.
294

 I läroböckerna nämns istället NATO:s 

inblandning, omvärldens reaktioner, FN vapensinspektion av Irak, bin Ladins död, USA:s 

försämrade ekonomi och Husseins avsättning, fängslande och avrättning samt återkallandet 
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av amerikanska trupper.
295

 Endel av dessa konsekvenser nämns inte i samtliga böcker eller 

lärarintervjuer.  

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Mattias, Daniel och Martin definierar elfte september som en terroristattack. Martin 

poängterar att det bara är en del av begreppet vilket också inkluderar konsekvenser. I 

intervjun med Daniel säger han: "Ja ... en terroristattack och, som ägde rum, för min del så är 

det ju bara en ... ehh ... del som är något mycket större, en konflikt mellan öst och väst skulle 

jag vilja säga ungefär".
296

 Lars definition av elfte september skiljer sig ifrån de övriga 

gymnasielärarna eftersom han i intervjun säger följande: "För mig är det en vattendelare, en 

brytpunkt som ehhh ... dikterar en helt ny inriktning i USA:s utrikespolitik".
297

  

Martin och Mattias pratar om USA:s inblandning i Afghanistan och Irak som effekter av elfte 

september. Båda väljer att definiera dem som krig men Martin talar även om Afghanistan 

som en invasion. Lars beskriver dem också som krig men vill inte betrakta dem som 

konsekvenser av elfte september och säger i intervjun:   

Ja, men det är ju återigen, jag försöker alltså jag försöker vara väldigt 

tydlig med att visa att de länder terroristerna kommer ifrån hade och 

har fortfarande relativt goda relationer till USA medan de länderna 

som straffades för aktionerna egentligen inte hade något med själva 

händelsen att göra. Det var andra faktorer som gjorde att USA gick in, 

talibanerna i Afghanistan och Saddam Hussein med kontroll av oljan i 

Irak. Det finns inte någon direkt koppling, man kan inte använda 

några enskilda händelser för att rättfärdiga andra krig. Ungefär som att 

Tyskland anklagade Polen september -39 för att ha diskriminerat vissa 

tyskar så rättfärdiga man ett anfall och starta andra världskriget. På 

egentligen orättfärdiga grundar, jag menar egentligen FN:s 

vapeninspektörer och Hans Blix och Tyskland och Frankrike var ju 

direkt motståndare till exempelvis invasionen av Irak, ett enat 

världssamfund.
298

 

Daniel är den enda gymnasieläraren som inte alls nämner Afghanistan- och Irakkrigen som en 

påföljd av elfte september utan han väljer istället att diskutera "kriget mot terrorismen". 
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Något som han väljer att definiera som en demokratiseringsiver i muslimska länder. 

Antagligen syftar han i detta fall på the Freedom Agenda.
299

 

Lars betonar starkt två effekter av attacken varav den första är hårdare säkerhet vilket han 

definierar som en ökad trygghet på flygplatser: "Det drabbar mig specifikt när jag kommer in 

i USA genom att jag får göra röstanalys, fingertryck alltså man känner sig nästan som en 

terrorist bara för att få komma in på J.F.K Airport".
300

 Martin pratar också om en ökad 

säkerhet som en effekt av elfte september men definierar inte bara detta gällande inträde i 

USA utan även hårdare lagar som påverkar människor integritet. Han pratar också om 

införandet av FRA-lagen i Sverige som del av den ökade säkerheten, vilket även Lars och 

Mattias gör. Vidare poängterar Lars att den andra viktiga konsekvensen är 

övervakningssamhället som har uppstått och avslöjats av Edward Snowden. Detta påminner 

om Martins tidigare resonemang om lagar som inskränker på människors integritet.  

Daniel och Martin pratar om en ökad islamofobi efter elfte september. Med islamofobi syftar 

Martin på att en grupp blir utsatta eftersom det finns en rädsla för det okända samt att 

terrorismen måste få ett ansikte. Daniel ger ingen definition av islamofobi utan menar att 

media har förstärkt begreppet efter attacken.  

Konspirationsteorier är en annan konsekvens som Lars och Mattias pratar om. Båda menar att 

undervisningen måste bemöta konspirationsteorierna som eleverna har med sig och definierar 

dessa som teorier om att USA skulle ligga bakom attacken.  

Vidare finns det inga gemensamma konsekvenser som tas upp i intervjuerna. Martin nämner 

nationalism i USA som ett enande av folket på grund av rädsla för det okända samt om skräck 

för terrorism som en påföljd av elfte september. Utöver föregående exempel väljer Mattias att 

inkludera jakten på bin Ladin, Husseins död, Obama som amerikansk president samt 

fånghanteringen på Guantanamo som konsekvenser av attacken.  

Alla gymnasielärare utom Daniel framhåller att det är viktigt att eleverna, efter genomförd 

undervisning, känner till konsekvenserna av attacken.  

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

Händelserna den elfte september beskrivs som ett attentat i såväl Epos (2003, 2008,2012) som 

Perspektiv på historien (2008,2010,2012).
301

 Detta är en skillnad mot Alla tiders historia 
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(2002, 2007, 2011) som snarare beskriver det som en attack.
302

 Men en beskrivning av 

händelsen som en terrorattack återfinns i Epos (2003).
303

 Perspektiv på historien (2008, 2010, 

2012) menar att attacken utgör orsaken och bakgrunden till att USA förklarar krig mot 

terrorismen. Bakom krigsförklaringen står även synen på terrorismen som ett internationellt 

hot.
304

 Förklaring till kriget mot terrorismen som ett resultat av attacken används även i Epos 

(2003, 2008). Den sistnämnda boken tar även upp detta som orsaken till att USA anser sig ha 

rätt att agera i självförsvar. Epos (2012) tar inte upp kriget mot terrorismen.
305

 Alla tiders 

historia (2002,2007, 2011) nämner inte kriget mot terrorismen specifikt.
306

 Samtliga böcker 

beskriver kriget mot terrorismen som ett krig.  

Vidare beskrivs Afghanistankriget på olika sätt i varje läroboksserie. Epos (2003, 2008) 

skildrar det som en del i att USA ansåg sig ha rätt att i självförsvar attackera andra länder som 

hjälpte terrorister, det betraktas därmed som del i kriget mot terrorismen.
307

 Detta liknar den 

förklaring som Alla tiders historia (2002,2007,2011) ger med skillnaden att de även 

motiverar det med att FN gav klartecken och att attacken var ett hot mot världsfreden.
308

 

Även Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) beskriver hur USA går in i Afghanistan i 

självförsvar.
309

 Den senare versionen av Epos (2012) framställer det istället som ett militärt 

angrepp och den sista versionen av Alla tiders historia (2011) väljer att beskriva det som att 

amerikanska bombplan anföll Afghanistan i syfte att krossa talibanregimen. I de två första 

versionerna av Alla tiders historia beskrivs bombningarna också som en del i kriget mot 

terrorismen.
310

 Epos (2003, 2008,2012) förklarar kriget som en reaktion på att al-Qaida finns i 

landet medan Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) bygger sin förklaring specifikt på att 

bin Ladin befinner sig där.
311

 Epos (2012) och Alla tiders historia (2011) nämner även att bin 

Ladin dödas av amerikanska trupper som en konsekvens av elfte september.
312

 

Alla tiders historia (2011) skildrar Irakkriget som ett anfall utfört av USA och 

Storbritannien.
313

 Första boken nämner inte Irakkriget, av naturliga skäl, medan i de två 
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senaste versionerna av Alla tiders historia (2007, 2011) belyser Irakkriget som en konsekvens 

av amerikanskt självförsvar eftersom Irak misstänktes ha massförstörelsevapen.
314

 Irakkriget 

förklaras, enligt Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012), med att landet utgjorde ett hot 

gentemot USA men att de offentliga och falska orsakerna var massförstörelsevapen och 

kopplingar till terrorism. I de två tidigaste versionerna (2008, 2010) diskuteras även 

misstankar om att USA endast ville åt Iraks olja som motiv. Perspektiv på historien (2008, 

2010, 2012) har valt att beskriva kriget i Irak som ett angrepp, invadering, ockupation och ett 

brott mot internationell rätt. De väljer även att framställa den efterföljande miljön i landet 

som oroligt och kaotiskt på grund av konflikter. Konflikten rör sig i de första versionerna 

nationalistiska och religiösa grupper och i den senaste upplagan är de nationalistiska utbytta 

mot etiska grupper. Dessutom menar samtliga böcker (2008, 2010, 2012) att oron beror på 

USA:s närvaro i landet. Samtliga böcker beskriver även att Hussein avsätts.
315

 Alla tiders 

historia (2011) skildrar istället detta som våld samt att Hussein avrättas efter rättegång. 

Medan den tidigare versionen från 2007 bara nämner att Hussein gick under jorden och sedan 

återfanns.
316

 Epos (2003, 2007, 2012) nämner Irakkriget men förbinder det inte till elfte 

september.
317

  

När USA menar sig kunna gå bortom FN:s regler i självförsvar skildras det som en 

deklaration av Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012). Serien menar att USA ansågs sig 

ha rätten att gå bortom FN:s godkännande i syfte att skydda sig själva. När USA gick in i Irak 

utan FN:s godkännande tappade många människor förtroendet för organisationen. USA:s 

agerande framkallade även internationella protester eftersom de trotsade FN. Lagarna som 

infördes i västvärlden förklaras med ett försök att bekämpa terrorismen och beskrivs som en 

reaktion mot terrorn.
318

  

Perspektiv på historien (2008,2010, 2012) väljer också att lyfta fram den amerikanska 

fånghanteringen som tortyr, övergrepp och inskränkning av rättigheter. Men ingen förklaring 

ges till behandlingen av de amerikanska fångarna.
319

 I de senare versionerna beskrivs även att 

Obama ökat truppnärvaron i Afghanistan, försök till samarbete med den muslimska världen 

och hans ouppfyllda löften som stängningen av Guantanamo. Av dessa förklaras endast 

försöket till samarbete som orsakats av en vilja till ökad förståelse och samarbete med den 

muslimska världen och det är bara i den senaste boken (2012) som den ökade amerikanska 
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närvaron i Afghanistan förklaras med att läget i landet är kritiskt. I boken från 2010 nämns 

närvaron av NATO-trupper i Afghanistan men dessa förklaras inte närmare och återkommer 

inte i den följande versionen.
320

 

Analys av definition av elfte september och dess konsekvenser gymnasiet 

Samtliga lärare utom Daniel anser att konsekvenserna ska vara en del av undervisningen 

vilket även återspeglas i samtliga böcker.
321

 Epos (2003) är den enda läroboken som i likhet 

med tre lärare på stadiet skildrar attacken som en terrorattack.
322

 Utöver det finns det sex 

böcker som benämner det som ett attentat och serien Alla tiders historia (2002, 2007, 2011) 

menar att det är en attack.
323

 Lars beskrivning av händelsen som en vattendelare och 

brytpunkt i amerikansk utrikespolitik finns inte i läroböckerna. 

Epos (2003, 2008), samtliga böcker i serien Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) och 

Daniel talar om kriget mot terrorismen som en konsekvens av elfte september.
324

 Daniel 

menar att kriget mot terrorismen beror på demokratiseringsiver medan Perspektiv på 

historien (2008, 2010, 2012) snarare ser det som ett svar på ett internationellt hot och Epos 

(2008) hellre talar om självförvar.
325

 Epos (2003) ger ingen förklaring till kriget mot 

terrorismen. Rätten till självförsvar och ett hot mot världsfreden återkommer även i Alla 

tiders historias (2002, 2007, 2011) beskrivning av orsakerna till Afghanistankriget.
326

 

Stridigheterna i Afghanistan behandlas även av samtliga läroböcker och av tre lärare. Medan 

Mattias, Martin och Lars betraktar det som ett krig är läroböckerna mer oeniga men ingen av 

dem betraktar det på ett liknande sätt. De talar istället om att USA exempelvis går in i 

Afghanistan, anfaller med bombplan eller utför ett militärt angrepp. Orsakerna till kriget 

förklaras inte närmare av lärarna än att det är en konsekvens av attacken medan läroböckerna 

ger andra förklaringar som al-Qaidas och bin Ladins närvaro i landet eller USA:s rätt till 

självförsvar.
327

 Viktigt att poängtera är att Lars inte betraktar krigen i Afghanistan eller Irak 

                                                   

 
320 Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012. 
321 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; 

Almgren m.fl. 2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 

2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
322 Sandberg m.fl 2003:584. 
323 Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f ; Nyström m.fl 

2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 

2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
324 Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 2008:381; Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; 
Nyström m.fl 2012.  
325 Sandberg m.fl 2008:381; Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012. 
326 Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
327 Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f ; Nyström m.fl 

2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; Almgren m.fl. 

2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 



74 

 

som en konsekvens av elfte september. Detta är också fallet gällande Irakkriget i serien Epos 

(2003, 2008, 2012).
328

 

Irakkriget behandlas som en konsekvens av Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012), Alla 

tiders historia (2007, 2011), Martin och Mattias.
329

 Lärarna väljer här att betrakta konflikten 

som ett krig, något som inte får stöd i läroböckerna. Istället väljer läroböckerna att beskriva 

det som ett angrepp, anfall, invasion eftersom Irak betraktades som ett hot med 

massförstörelsevapen och i vissa fall kopplingar till terrorister. Uppfattningen av Irak som 

invaderat återkommer också i Martins intervju. Även om Lars inte anser att Irakkriget är en 

konsekvens av elfte september menar han att landet kan ha attackerats på grund av sin olja. 

Något som även nämns som ett motiv i Perspektiv på historien (2008, 2010).
330

 Alla tiders 

historia (2011) placerar Irakkriget i en separat del innan avsnittet om elfte september. Detta 

gör det svårt att betrakta det som en konsekvens, vilket serien ändå ser det som.
331

 Denna 

förvirring gällande konsekvenser återfinns också i Stoddard, Hess och Mason Hammers 

resultat.
332

 

Jakten på bin Ladin nämns av Mattias och i viss mån av läroböckerna Epos (2012) och Alla 

tiders historia (2011) då de tar upp hans död.
333

 Mattias är också den ende lärare som liksom 

Alla tiders historia (2011) talar om Husseins avrättning medan Perspektiv på historien (2008, 

2010, 2012) istället talar om att han avsätts.
334

 Alla tiders historia (2007) framhåller endast att 

Hussein gick under jorden och sedan återfanns.
335

 Liksom samtliga böcker i serien Perspektiv 

på historien talar Mattias även om fånghanteringen på Guantanamo. De två senaste 

versionerna av böckerna har vidare likheter med honom genom att nämna Obamas tillträde 

som president.
336

 Martin, Mattias och Lars nämner alla ett ökat säkerhetstänk som en 

konsekvens av elfte september, som FRA-lagarna, något som kan liknas med att Perspektiv 

på historien (2008, 2010, 2012) talar om införande av lagar i västvärlden för att skydda mot 

terrorism.
337

  

Det är vanligt att flera teman behandlas av enstaka läroböcker eller lärare. Läroböcker är den 

enda källan som nämner USA:s trotsande av FN, oroligheterna i Irak som en följd av 
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amerikansk närvaro, NATO:s närvaro i Afghanistan och internationella protester mot USA:s 

ingripande i Irak.
338

 Lärarna är den enda källan som talar om konspirationsteorier, skräck för 

terrorn, nationalism och islamofobi. Skolan ska enligt Young och Sharifzadeh uppmuntra till 

kunskap om islam för att motverka islamofobi.
339

  

8.1.5 Aktörer 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Samtliga grundskolelärare nämner USA som en aktör under elfte september och dess 

konsekvenser. Alla lärare betraktar det som ett land som har blivit drabbat. Inger säger att: 

Människor kommer att återvända till och referera till och av det skälet 

så tror jag ändå att för att man ska förstå vad som hände sen ... eh ... 

mellan USA och många andra stater så måste eleverna ändå ha någon 

slags bakgrund till detta. I annat fall förstår de ju inte alls vad elfte 

september är för någonting.340 

Sam drar det ännu längre genom att även kalla det en världsmakt som jagar terrorister. Kent 

väljer att utveckla sin definition av landet till att vara en stormakt. Han säger: ”Elfte 

september är ju egentligen attacken mot USA, kan man ju säga. Man kan säga då att USA är 

då en stormakt i världen.”
341

  

Gärningsmännen skildras på olika sätt av alla de intervjuade på grundskolan. Sam beskriver 

dem som terrorister som USA jagar medan Janne kallar dem islamistiska grupper som är i 

konflikt med amerikanarna. Inger beskriver förövarna som de som ligger bakom attacken i 

syfte att chocka. Detta är en skillnad mot Kent som istället talar om al-Qaida som 

motståndare till USA. Även Sam nämner al-Qaida men inte i rollen som gärningsmän utan 

som de som med stöd av USA stred mot landet Sovjetunionen. Han säger att: ”Om man då 

drar kopplingen bakåt här då när vi läser kalla kriget sen då att då hjälpte ju USA och CIA 

Usama bin Ladin i Afghanistan”
342

 Vad Sam menar med CIA definieras inte närmare.  

Afghanistan nämns endast av Sam och Janne som båda menar att det är ett land som 

drabbades av krig till följd av elfte september och som Sverige har tagit emot flyktingar ifrån. 

Sam vidareutvecklar detta och tar även med talibanregimen i Afghanistan. Han inkluderar 
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även landet i bakgrunden till attacken som en nation i vilket bin Ladin fick stöd av CIA och 

USA när de stred mot Sovjetunionen.  

Irak nämns bara i Sam och Jannes intervjuer som ett land som drabbas av krig till följd av 

attacken den elfte september. Det är även, enligt dem, ett land som Sverige har fått ta emot 

flyktingar ifrån som ett resultat av kriget.  

Bush är en aktör som återfinns i Sam, Kent och Jannes intervjuer. Men de beskriver honom 

olika. Kent beskriver honom som en amerikansk president. Medan Sam menar att Bush 

liksom Hitler vid riksdagsbranden fick hantera ett nationellt trauma i sitt respektive land. Sam 

formulerar på följande sätt: ” Inga jämförelser i övrigt mellan Bush och Hitler men ... nä, men 

det går lite i andra perspektiv där alltså när ett nationellt trauma kan man lösa på olika sätt 

och det var egentligen samma typ av lösning på ett nationellt trauma.”
343

 Bush återkommer 

även när Sam talar om konspirationsteorierna där han anklagas för att ha placerat in bomber i 

tvillingtornen. Janne talar istället om Bush som någon som eleverna inte vet mycket om till 

skillnad från Obama som har skapat en annan amerikansk politik.  

Sam nämner också bilder på jublande barn i Palestina som visade sig vara arrangerade och 

städer som drabbats av andra attacker efter elfte september, som London och Madrid. Även 

Inger skiljer sig från de övriga intervjuade på sitt stadie genom att ta med människor som 

drabbas i sin vardag bland aktörerna. Men hit skulle också flyktingarna som Janne och Sam 

talar om kunna kopplas. 

Sam och Kent betonar vikten av att undervisningen inte bara lyfter fram ett perspektiv på elfte 

september och dess konskevenser. Kent säger att: ”Man kan inte bara ta USA:s synpunkt 

alltid utan man måste ta det från båda håll.”
344

 Inger betonar istället objektivitet som en viktig 

del av undervisningen. Medan Janne menar att ämnet är omdiskuterat i världen. Han 

formulerar det på följande sätt:  

Det är ju svårigheten med det här arbetsområdet eller fenomenet elfte 

september (tystnad). Det är nog lite smakdomare också. Man 

undersöker debatten och så, det är ju ett stort källkritikiskt problem med 

det. Dessutom mer eller mindre osannolika teorier som finns. Man får ju 

nämna den diskussionen, få med den diskussionen åtminstone. Redogör 

att den finns i världen.345 
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Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

Samtliga läroboksserier beskriver USA som ett land som blir utsatt för attacken den elfte 

september.
346

 Alla böcker utom Puls (2002) menar också att USA attackerar Afghanistan.
347

 

Vidare nämner samtliga böcker utöver Puls (2002) och Levande historia (2003) att landet 

förklarar krig mot Irak.
348

 I Levande historia (2003, 2011, 2012) omtalas även att USA har 

trupper i Saudiarabien som al-Qaida vill mota ut med sin attack samt att det finns ett hat mot 

amerikanarna i vissa muslimska länder. Detta agg mot USA återfinns även beskrivet i den 

tidigaste versionen av serien tillsammans med liknande känslor för västvärlden.
349

 Digilär 

(2013) framhåller istället att USA hade ett stort stöd för sitt krig i Afghanistan men inte i Irak. 

Landet har också haft svårt att dra ut sina trupper ur dessa krig, enligt boken.
350

 

Alla böcker utom Puls (2002) talar om Afghanistan som en av aktörerna. Det beskrivs som ett 

land som attackeras av USA eftersom de skyddade al-Qaida och bin Ladin. Alla böcker 

nämner också att regimen, som enligt Digilär (2013) bestod av talibaner, avsätts.
351

 Men 

endast Digilär (2013) och Impuls (2009) tar upp att den byts ut mot en ny regim som enligt 

den sistnämnda är USA vänlig.
352

 Digilär (2013) skriver även att talibanerna återvänder och 

utmanar den nya makten.
353

 Levande historia (2011,2012) menar att det finns ett motstånd 

mot utländska trupper i landet och kamp om makten. Böckerna framhåller även att många 

civila har dött i bombattentat.
354

 

Irak beskrivs i samtliga böcker utom Puls (2002) och Levande historia (2003) som ett land 

vilket blir attackerat av USA och dess allierade till följd av att de misstänks ha 

massförstörelsevapen.
355

 Enligt Impuls (2009) skedde attacken också på grund av att Irak 

skulle skydda terrorister.
356

 Digilär (2013) och Levande historia (2011,2012) nämner att Irak 

tidigare har varit i konflikt med USA i Kuwaitkriget. Även i Irak beskrivs ett motstånd mot 
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de utländska trupperna i Levanade historia (2011,2012) medan Digilär (2013) snarare menar 

att USA betraktades som en ockupationsmakt.
 357

 

Storbritannien nämns som en bundsförvant till USA i kriget mot terrorismen i alla böcker 

utom Puls (2002).
358

 Impuls (2009) nämner endast landet som allierad med USA mot Irak.
359

 

Andra länder som beskrivs som allierade med USA är i Levande historia (2003, 2011, 2012) 

Israel och Saudiarabien.
360

 Digilär (2013) är mer ingående och räknar bland USA:s allierade i 

kriget mot Afghanistan Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina. Frankrike och Tyskland 

beskrivs snarare vara emot kriget mot Irak men då har USA stöd av Danmark, Polen och 

Spanien.
361

 Impuls (2009) behandlar inga allierade men tar upp Kuba som ett land där 

fängelset Guantanamo är beläget.
362

 

I såväl Levande historia (2003, 2011, 2012), Puls (2002) och Impuls (2009) skildrar New 

York som en stad som attackeras.
363

 Den sistnämnda nämner även Washington i detta 

sammanhang.
364

 

Al-Qaida beskrivs som ansvariga för attacken i samtliga Levande historia (2003.2011,2012), 

Digilär (2013) och Impuls (2009).
365

 Digilär (2013) menar att organisationen är islamistisk 

medan Impuls (2009) definierar dem som ett islamistiskt terroristnätverk.
366

 Puls (2002) är 

den enda bok som nämner terrorister som kapar planen som gärningsmän.
367

 Impuls (2009) 

omtalar också islamistiska självmordsbombare som inspireras av attacken och sprider skräck 

genom terrorattacker i världen.
368

  

FN beskrivs i Levande historia (2011, 2012), Digilär (2013) och Impuls (2009) utan att 

definieras närmare. I samtliga fall beskrivs deras inblandning i Irak.
369

 Digilär (2013) nämner 
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även NATO som en försvarsallians som stödjer USA och den amerikanska kongressen som 

inte definieras men ger Bush fria tyglar mot Irak.
370

 

Talibanerna omtalas i Impuls (2009) och Digilär (2013) som ledare för Afghanistan. De 

avsätts av USA och återvänder sedan, enligt Digilär (2013), och utmanar den nya 

regeringen.
371

 Digilär (2013) beskriver också att de hade strikta regler gällande kvinnors 

rättigheter, media och för att särskilja muslimer från icke-muslimer.
372

  

Bland de enskilda aktörerna återfinns främst Bush, bin Ladin och Hussein. Bush framställs 

som USA:s president som förklarar krig mot terrorismen och anklagar Irak för att ha 

massförstörelsevapen i Impuls (2009) och Digilär (2013).
373

 Bin Ladin omtalas i samtliga 

böcker, utom Puls (2002), som ansvarig för attacken och ledare för al-Qaida med rötter i 

Saudiarabien.
374

 Enligt Levande historia (2003, 2011, 2012) ska han även ha lett träningsläger 

i Afghanistan och hyllas av delar av den muslimska världen som en hjälte efter attacken.
375

 

Enligt de senaste böckerna i serien och Digilär (2013) dödas han av USA medan Impuls 

(2009) endast nämner att han jagas.
376

 Hussein beskrivs som diktator över Irak i Levande 

historia (2011, 2012) och Impuls (2009) medan Digilär (2013) endast säger att han var 

landets ledare som fick sitta kvar efter Kuwaitkriget. Samtliga böcker är eniga om att han 

avsätts och avrättas men Levande historia (2011, 2012) nämner även att han har torterat och 

dödat tusentals människor. Digilär (2013) specificerar dessa människor till shiamuslimer och 

kurder.
377

 Levande historia (2011, 2012) är de enda böckerna som nämner Obama och menar 

att han är amerikansk president som ville ta ut trupperna ur Afghanistan och Irak.
378

 Digilär 

(2013) nämner även Karzai som ledare för den nya regimen i Afghanistan, Blix som FN:s 

vapeninspektör med svenska rötter och Bremmer som USA:s Irakchef.
379
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Analys av aktörer grundskolan 

Gemensamt för alla lärare på grundskolan och läroböckerna är att de betraktar USA som ett 

land som blir attackerat.
380

 Terrorismjakten knyts till Bush i två läroböckerna, medan Sam 

förbinder det med USA.
 381

 

Afghanistan och Irak beskrivs som länder som blir attackerade av USA av Janne och Sam 

samt majoriteten av läroböckerna.
382

 Men det finns variationer vilket är i linje med Netzels 

resultat.
383

 

Gällande gärningsmännen spretar resultatet mycket. Kent och majoriteten av läroböckerna 

menar att al-Qaida ska betraktas som skyldiga till attacken.
384

 Medan Sam nämner al-Qaida 

men inte som gärningsmän. Janne och två läroböcker kallar gärningsmännen islamistiska.
385

 

Beskrivningen av förövarna som terrorister återfinns bara hos Sam och i Puls (2002).
386

 

Ingers definition återfinns inte i någon lärobok. Enligt läroplanerna är det viktigt att eleverna 

får kunskap om människors levnadsvillkor.
387

 Detta innebär att eleverna borde få kunskap om 

al-Qaida.  

I beskrivningen av Bush finns ingen gemensam nämnare för lärarna och läroböckerna utöver 

att de sistnämnda och Kent beskriver honom som USA:s president.
388

 Men två läroböcker i 

serien Levande historia (2011, 2012) och Janne menar att Obama har förändrat amerikansk 

politik.
389

 Sam och två läroböcker är de enda som nämner talibanregimen i Afghanistan.
390

 

Det är bara Sam som likt läroböckerna nämner bin Ladin.
391

 Inger och Levande historia 

(2011,2012) är de enda som skildrar hur människor har drabbats i sin vardag i och med elfte 

september och dess konsekvenser.
392

 Men hit skulle även de flyktingar som Janne och Sam 

talar om kunna räknas. 
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Bland lärarna nämns Sverige, jublande barn i Palestina, CIA, Sovjetunionen, flyktingar och 

andra attacker, något som inte är fallet hos läroböckerna. Läroböckerna tar å andra sidan upp 

aktörer som Saudiarabien, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Danmark, Polen, Spanien, New 

York, Washington, Hussein, Storbritannien, Kuba, Kina, Israel, NATO, FN, amerikanska 

kongressen, islamistiska självmordsbombare, Blix, Karzai och Bremmer.
393

 Flera av dessa 

förkommer enbart i enstaka källor. 

Detta visar att det även om det finns många gemensamma aktörer hos såväl lärare som 

läroböcker definieras deras roller inte nödvändigtvis på samma sätt. Flera aktörer förkommer 

dessutom bara hos lärarna eller läroböckerna. I denna jämförelse beskrivs länder som länder 

men personer som Bush är inte längre uteslutande kopplade till sina maktpositioner hos 

lärarna, vilket är fallet hos läroböckerna. 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Lars, Daniel och Martin ser alla USA som ett land som har drabbats av terrorism. Men utöver 

denna gemensamma komponent skiljer sig deras beskrivningar då Lars menar att USA också 

är ett land som förändrade sin utrikespolitik och gick emot Blix vid invasionen av Irak. 

Daniel belyser istället den amerikanska närvaron i Mellanöstern samt dess utrikespolitik. 

Martin tar inte upp någon av dessa faktorer utan benämner istället USA som ett land som 

inför striktare lagar som ett resultat av elfte september. Mattias skiljer sig från de andra 

genom att inte nämna USA som land utan istället staden New York som blir målet för 

attacken. Han säger: ”Elfte september, det är ju som jag har nämnt, terroristattack på ett mål i 

New York.”
394

 

Afghanistan skildras som ett land som har drabbats av krig till följd av elfte september i såväl 

Mattias som Martins intervjuer. Martin säger även att landet har invaderats. Lars definierar 

istället Afghanistan som ett land som USA går in i på grund av talibanregimen och utan 

verklig orsak.  

Irak benämns liksom Afghanistan som ett land som drabbas av krig till följd av elfte 

september av Mattias och Martin. Martin säger att: ”Och vad det var för någon form då av 

attack och konsekvenserna ja det kan man ju säga både någon form av Afghanistankrig och 

Irakkriget.”
395

 Medan Lars även i detta fall menar att USA inte hade någon direkt orsak att gå 

in i landet men att de troligen gjorde det på grund av oljan.  
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Vidare nämns Saudiarabien i intervjuerna med Mattias, Martin och Lars. Mattias säger att det 

är ett land som USA är närvarande i medan Martin poängterar att förövarna härstammar 

därifrån. Lars säger istället att landet är USA:s främsta allierade i Mellanöstern. Daniel talar 

om Mellanöstern som en region med olika politiska system och menar att området inte ska få 

skulden för attacken som utfördes av en liten grupp människor. Han säger att: ”I det här fallet 

är väl det som är problemet att man har riktat väldigt agg mot Mellanöstern när det i själva 

verket bara är en liten liten klick människor som har planerat det här attentatet.”
396

 Martin 

nämner också Mellanöstern som ett område från vilket filmer visades av jublande barn som 

var omdiskuterade och visade sig vara felaktiga. Bland dessa filmer nämner han specifikt 

barn på Gazaremsan. Palestinier nämns också i Lars intervju som terrorister som utförde ett 

dåd vid OS 1972 i München. Han tar även upp andra terrordåd som har präglat historien.  

Sovjetunionen nämns endast i intervjun med Mattias och betraktas där som ett land som 

invaderar Afghanistan. Martin tar även upp Sverige som inför FRA-lagarna. 

Gärningsmännen beskrivs på olika sätt. Martin talar om förövare som kommer ifrån 

Saudiarabien och är fundamentalister men är inte representativa för andra muslimer medan 

Lars inte pekar ut några direkta gärningsmän utan kallar dem terrorister. Även Mattias 

nämner terrorister men förbinder dem inte med attacken som han istället menar att al-Qaida 

ligger bakom. Daniel kallar gärningsmännen för en extremistisk grupp som utför attacken 

men nämner även al-Qaida som en viktig del av undervisningen. Både Mattias och Daniel 

poängterar att det är viktigt att visa att det inte är islam som religion som ligger bakom 

attacken. Daniel säger att: ”Att eleverna får en förståelse för att det, det är inte islam, det är 

inte Mellanöstern, som har gjort det här attentatet utan att det är en extremistisk grupp.”
397

 

Lars talar också om CIA som han menar anklagades för att ha placerat in bomber i World 

Trade Center av konspirationsteorier. 

Bush nämns i Lars och Martins intervjuer. Martin menar att Bush förekommer som USA:s 

president som vill bli omvald i filmen Outfoxed som han har visat för elever medan Lars 

nämner Bush som misstänkt för att ligga bakom attackerna, enligt konspirationsteorier. 

Obama nämns som USA:s president till följd av elfte september i Mattias intervju.  

Andra personer som omtalas i intervjuerna är bin Ladin, Hussein, Breivik och Snowden.  Bin 

Ladin nämns i Mattias intervju som jagad och dödad av USA. Hussein omtalas i Mattias, Lars 

och Martins intervjuer. Lars menar att Hussein hade kontroll över oljan i Irak medan Mattias 

talar om hans död som nämns i en lärobok som han studerar. I Martins fall handlar det 
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snarare om att i ett arbetsområde om nutidshistoria förkom det bilder på World Trade Center 

men även när en staty av Hussein störtas. Breivik omtalas av Lars och Mattias. Lars använder 

Breivik för att avsluta området om terrorism medan Mattias menar att Breivik är dagens 

elevers motsvarighet till elfte september. Mattias säger att: ”Men de som man har nu, där är 

det ju Breivik som är deras, lite som deras elfte september om man kan säga så. Där har ju 

alla en uppfattning och vet lite vad de gjorde och sådär”
398

 Slutligen förekommer Snowden 

endast i Lars intervju i samband med övervakning. 

I intervjuerna påpekar alla gymnasielärare utom Lars att det är viktigt att undervisningen 

lyfter fram olika perspektiv på elfte september och inte bara USA:s synvinkel. Exempelvis 

säger Daniel att: 

Då måste man förklara, ehh ... man måste i så fall gå in på ... ehh  ... 

till exempel; vad är al-Qaida för någonting. Man förklarar vad det är 

för någonting, ehh ... och sen måste man kanske förstå USA:s 

expansion och varför USA har växt så som dem har gjort, och man 

måste väl också se att det är två politiska system som finns i 

respektive region. Ehh ... och då måste man egentligen förmedla att 

det finns i just Mellanöstern, att det inte bara finns ett land utan 

jättemånga olika länder, och hur de länder fungerar och hur de är 

uppbyggda, ehh ... sen och ja, vad har de för agenda och vad har USA 

för agenda.399 

Lars menar istället att han inte betraktar elfte september och dess konsekvenser som en 

konflikt mellan två perspektiv. Han säger att: 

Jag ser inte egentligen inte som två sidor va, jag ser på samma sätt 

som ehhh ... judarna fick välja mellan Jesus och Barbaras va, ehhh ... 

så får så fick omvärlden egentligen bara en presentation av att det är 

ett hot, ett hot. Nu har USA blivit angripet, USA befinner sig i 

krigsföring och nu ska vi straffa de som ehhh ... egentligen ligger 

bakom hotet som egentligen kanske inneburit angrepp mot 

Saudiarabien, USA:s främst allierade. Då är det inkonsekvensen där 

som jag försöker lyfta upp. Att man alltid analysera det externa hotet 

som landet utsätts för och hur landet reagerar.400 
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Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

Samtliga böcker beskriver de nationer som de nämner som länder. USA beskrivs som ett land 

som blir attackerat av Alla tiders historia (2002,2007,2011), Perspektiv på historien 

(2008,2010,2012) och Epos (2003,2008,2012).
401

 Samtliga böcker utom Epos (2008, 2012) 

menar att landet säger sig ha rätt till självförvar efter detta och förklarar krig mot 

Afghanistan.
402

  Epos (2008, 2012) nämner också att USA tidigare har stöttat al-Qaida. Epos 

(2003) är också den enda som nämner att USA tidigare har utsatts för attacker.
403

 Det är bara 

Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) och Alla tiders historia (2007, 2011) som nämner 

att USA attackerar Irak och går emot FN:s vilja, vilket enligt Perspektiv på historien 

(2008,2010,2012) skedde med falska anklagelser. Den första versionen menar att detta har 

lett till att USA nu måste närvara i landet och att attacken berodde på oljan i Irak. Serien 

beskriver också att USA har torterat och förnekat sina fångar deras rättigheter. De två senaste 

böckerna beskriver hur USA efter Obamas tillträde har ökat sin truppnärvaro i Afghanistan.
404

 

Alla tiders historia (2011) och Epos (2012) nämner även att USA dödar bin Ladin.
405

  Alla 

tiders historia (2011) framhåller även att al-Qaida menar att USA konspirerar mot islam.
406

  

Samtliga böcker beskriver Afghanistan som ett land som blir attackerat av USA för att de 

skyddar al-Qaida eller, i Perspektiv på historiens (2010) fall, bin Ladin.
407

 Epos (2003, 2008, 

2012) är den enda serie som nämner att talibanregimen avsätts och ersätts med en ny.
408

 De 

två senaste versionerna av Perspektiv på historien (2010, 2012) nämner även att USA har 

ökat sitt fokus på landet efter Obamas tillträde.
409

  

Irak beskrivs av samtliga Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) som ett land som 

attackeras av USA med falska anklagelser vilket skapar oro. I den senaste upplagan står det 
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att oroligheterna har stabiliserats.
410

 I Alla tiders historia (2007, 2011) betraktas Irak istället 

som en skurkstat och anklagas för att ha massförstörelsevapen.
411

  

Utöver detta nämner alla böcker i serien Alla tiders historia (2002, 2007, 2011) 

Storbritannien som en allierad till USA.
412

 Perspektiv på historien (2010) är den enda bok 

som nämner Sverige som del i NATO styrkorna i Afghanistan och, i senaste versionen, Kairo 

som en stad i vilken Obama höll tal.
413

 Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) beskriver 

också den internationella gemenskapen som inte definieras närmare men skildras stötta 

USA:s krig mot terrorismen och protestera mot invasionen av Irak. På samma ospecifika sätt 

nämns också västvärlden som instiftar lagar mot terrorismen. 
414

 Slutligen nämns 

Sovjetunionen i Epos (2008, 2012) som en gemensam fiende för al-Qaida och USA. Sekulära 

stater i arabvärlden beskrivs som al-Qaidas fiende i Epos (2008). Samma bok nämner även 

Afghanistans huvudstad Kabul där det tillsätts en ny regim. Epos (2003) talar även om Israel 

som en bundsförvant till USA, mot al-Qaidas vilja. 
415

Alla tiders historia (2011) nämner även 

Islamabad, Pakistans huvudstad, där bin Ladin grips. Tyskland, Frankrike och Ryssland, 

omtalas också, som motståndare till den amerikanska invasionen av Irak.
416

 Slutligen 

beskriver Epos (2012) och Alla tiders historia (2011) Saudiarabien som ett land från vilket 

bin Ladin härstammar.
417

 New York nämns också som en stad som utsätts för attacken av 

Alla tiders historia (2011).
418

 

Utöver dessa länder beskrivs enskilda personer i roller som ledare för antingen nationer eller 

organisationer. Bush beskrivs i Epos (2003), Perspektiv på historien (2008,2010,2012)och 

Alla tiders historia (2007, 2011) som USA:s president som förklarar krig mot terrorn och i 

Epos och Perspektiv på historien deklarerar han även USA:s rätt till självförsvar.
419

 Enligt 

den senaste versionen av Perspektiv på historien var han även president när kriget mot 

terrorismen började gå dåligt.
420

  Hussein beskrivs som Iraks ledare som avsätts av USA, 

enligt Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) och Alla tiders historia (2007, 2011). Den 

förstnämnda serien menar att han var en diktator medan den andra istället framhåller att han 
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anklagades för att ha massförstörelsevapen.
421

 Obama beskrivs i Perspektiv på historien 

(2010, 2012) och Alla tiders historia (2011) som USA:s president. Alla Tiders historia(2011) 

menar att han ville ta hem alla trupper ur Irak medan Perspektiv på historien(2010,2012) 

utöver detta menar att han ville skapa en bättre relation med muslimer i världen, öka 

krigsansträngningarna i Afghanistan och stänga Guantanamo.
422

 I den senaste versionen av 

den sistnämnda konstateras även att han inte har lyckats med något av detta.
423

 Perspektiv på 

historien (2008,2010,2012) framställer bin Ladin som en terroristledare i Afghanistan utan att 

definiera detta vidare.
424

 Medan han, i Epos (2012) och Alla tiders historia (2011), beskrivs 

utförligt som en ledare för al-Qaida, med rötter i de övre klasserna i Saudiarabien, som sedan 

dödas.
425

 Talibanerna nämns som en grupp som leder Afghanistan i Epos (2003) men har i 

den senaste versionen även blivit islamistiska fundamentalister.
426

 Alla tiders historia (2011) 

nämner också gruppen men som ledare för Afghanistan.
427

  

Utöver länder och aktörer nämns även organisationer som FN, EU, NATO och al-Qaida.
428

 

FN beskrivs i Perspektiv på historien (2008,2010, 2012) som ett världssamfund medan Alla 

tiders historia (2002, 2007,2011) snarare betraktar det som ett säkerhetsråd. NATO skildras 

som en organisation i Perspektiv på historien (2010) medan Alla tiders historia (2007, 2011) 

inte definierar vad de är.
429

 Den sistnämnda serien definierar inte heller vad EU är för 

något.
430

 Al-Qaida beskrivs som ett arabiskt terrornätverk i den tidigare upplagan av Epos 

(2003) medan de två senare säger att det är en grupp av unga muslimer från olika länder.
431

 I 

Alla tiders historia (2011) anges de vara en extremmuslimsk organisation.
432

 Perspektiv på 

historien (2008, 2010, 2012) nämner överhuvudtaget inte al-Qaida utan talar om en 
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terroristgrupp.
433

 Denna beskrivning av gärningsmännen återkommer även i Epos (2003) och 

Alla tiders historia (2002, 2007).
434

 

Slutligen omnämns även den civila befolkningen. Epos (2012) nämner att kvinnorna i 

Afghanistan har fått förbättrade villkor medan Perspektiv på historien (2010) talar om att det 

irakiska folket lider av brist på el och vatten.
435

 Alla tiders historia (2011) tar en annan 

utgångspunkt och nämner att många civila har dödats i oroligheterna i Irak, framförallt har 

detta drabbat irakier som har hjälpt ockupationsmakten.
436

  

Analys av aktörer gymnasiet 

Såväl tre av lärarna som läroböckerna är eniga om att USA är ett land som attackeras den 

elfte september.
437

 Utöver detta spretar de olika definitionerna och det är bara Lars påstående 

att USA som land går in i Irak mot FN:s vilja som kan återfinnas i fem läroböcker.
438

 Mattias 

talar istället om New York som blir attackerat, något som även är fallet i Alla tiders historia 

(2011).
439

 

Majoriteten av lärarna och läroböckerna är eniga om att landet Afghanistan attackeras av 

USA men läroböckerna är mer ingående i utvecklingen av stridigheterna. De beskriver bland 

annat den nya regimen och de förändrade villkoren för kvinnor.
440

 Något som inte nämns i 

intervjuerna.  

Tre av lärarna och fem av läroböckerna är eniga om att Irak attackeras av USA men förklarar 

detta på olika sätt.
441

 Dessa olikheter är i linje med Netzels studie.
442

 Lars förklaring om att de 

officiella skälen var svepskäl för att USA ville åt oljan i Irak återfinns även i de två första 

versionerna av Perspektiv på historien (2008).
443

 Att attacken på Afghanistan skulle ha skett 

på samma sätt återfinns inte i läroböckerna utan endast hos Lars. Sovjetunionen nämns endast 
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av en lärare och två läroböcker på gymnasiet, men båda talar då om när Sovjetunionen 

invaderar Afghanistan.
444

 Sverige nämns av Martin och en lärobok.
445

 

Gärningsmännen beskrivs som terrorister av två lärare och sex läroböcker eller som al-Qaida 

av hälften av lärarna och fyra av läroböckerna.
446

 Utöver detta finns likheter i att en lärare 

beskriver förövarna som en extremistisk grupp liksom en lärobok kallar dem en 

extremmuslimsk organisation.
447

 Utöver detta skiljer sig definitionen av gärningsmännen. 

Läroplanerna förspråkar att eleverna ska få kunskaper om olika människors livsvillkor, vilket 

innebär att de bör få veta vilka förutsättningar som gärningsmännen hade.
448

 Talibanregimen i 

Afghanistan nämns bara av Epos (2003, 2008, 2012) och Lars.
449

 

Bush beskrivs som president av Martin och sex av läroböckerna medan Lars förbindelse 

mellan presidenten och konspirationsteorierna inte återfinns.
450

 Mattias och två av 

läroböckerna nämner bin Ladins död men det finns även några en serie läroböcker som 

nämner honom i livet.
451

 Tre lärare, Perspektiv på historien (2008, 2010,2012) och Alla tiders 

historia (2007, 2011) tar upp Hussein men deras beskrivningar av honom som aktör skiljer 

sig bortsett från att han ledde Irak.
452

 Saudiarabien skildras som ursprungslandet till al-Qaida 

eller bin Ladin av en lärare och två läroböcker.
453

 Obama nämns endast av Mattias men är 

vanligare bland läroböckerna som beskriver honom som president i tre böcker.
454

  

De aktörer som nämns av läroböckerna och inte av lärarna är Israel, Tyskland, Frankrike, 

Ryssland, Storbritannien, Kairo, Islamabad, Kabul, internationella gemenskapen, västvärlden 

och sekulära stater i arabvärlden.
455

 Medan de som lärarna tar upp är Mellanöstern, 

Gazaremsan, München, CIA, FN, NATO, EU, konspirationsteorier, palestinier, Blix, Breivik 

och Snowden. 

                                                   

 
444 Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
445 Nyström m.fl 2010:295ff. 
446 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; 

Almgren m.fl. 2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 

2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
447 Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
448 Skolverket u å b; Skolverket 2011b. 
449 Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
450 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2007:540f; 

Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl 2003:584. 
451 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2011:392, 

409f; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
452 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2007:540f; 
Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
453 Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl. 2012:388f. 
454 Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2011:392, 409f. 
455 Nyström m.fl 2008:345ff; Nyström m.fl 2010:295ff; Nyström m.fl 2012; Almgren m.fl. 2002:519; 

Almgren m.fl. 2007:540f; Almgren m.fl. 2011:392, 409f; Sandberg m.fl 2003:584; Sandberg m.fl 

2008:381; Sandberg m.fl. 2012:388f. 



 

89 

 

Det finns med andra ord flera likheter mellan lärarna och läroböckernas aktörer som USA, 

Afghanistan och Irak men också många variationer. Detsamma kan sägas för hur deras olika 

roller definieras. Utöver detta visar undersökningen också att det finns många aktörer som 

nämns i antingen läroböckerna eller hos lärarna. Lärarna och läroböckerna på gymnasiet 

beskriver länder som länder och enskilda personer oftast genom sina maktpositioner. Civila 

beskrivs i grupper exempelvis flyktingar eller för att de har brist på el och vatten.
456

 

8.1.6 Omvärldens och Sveriges påverkan 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Samtliga grundskolelärare har olika uppfattningar angående hur elfte september har påverkat 

världen. Janne menar att det har uppstått en konflikt mellan västvärlden och islamistiska 

grupper eftersom dessa har olika perspektiv på Västerlandet. Detta liknar Ingers åsikt att 

världen efter elfte september har blivit polariserad i olika delar, vilket inkluderar förändrade 

relationer mellan USA och andra länder och har gett ett frostigt klimat. Vidare säger Inger: 

"En tragisk händelse som ju gjorde att vi fick en väldig polarisering mellan olika sidor ... i 

världen".
457

 Inger påpekar också att elfte september har påverkat människors vardagsliv.   

Sam menar att attacken har lett till att det har uppkommit ett USA hat men också att det har 

skett andra terrordåd i städer som London och Madrid. Han säger i intervjun: "Ja, det har det 

väl gjort för konsekvenserna har ju lett till någon form av USA hat".
458

 Vidare hävdar Sam att 

det har uppkommit en muslim- och arabskräck i världen vilket är en konsekvens av attacken 

den elfte september. Liknande resonemang angående islamofobi i världen till följd av elfte 

september förs av Kent. Sam förbinder även införandet av FRA-lagarna som en konsekvens i 

Sverige. 

Janne och Sam menar att det har skett en ökad invandring till Sverige som en effekt av krigen 

i Afghanistan och Irak vilket visar sig på deras skolor i form av afghanska samt irakiska 

elever. Sam säger: "Och sen då i samband med ökad invandring till Sverige med islam".
459

  

Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

Samtliga läroböcker utöver Puls (2002) nämner något om omvärldens reaktioner på elfte 

september och dess konsekvenser.
460

 Levande historia (2003, 2011, 2012) talar om att 

omvärlden var i chock efter attacken. De två senare böckerna skildrar även ett missnöje bland 
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människor i världen mot USA eftersom landet anklagades för att ha ljugit om 

massförstörelsevapen i Irak. Det fanns även misstankar om att de bara ville åt oljan.
461

 

Digilär (2013) talar istället om ett stort stöd för USA:s krig mot Afghanistan av NATO, 

Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Kina. Även denna bok lyfter fram att det 

fanns tvivel om att USA:s anklagelser mot Irak verkligen stämde. Stödet för USA:s kampanj 

mot Irak beskrivs som mer delat med motstånd från Frankrike och Tyskland medan Spanien, 

Polen, Storbritannien och Danmark var mer stödjande.
462

 Impuls (2009) talar istället om att 

internationella trupper skyddar den nya regimen i Afghanistan och att andra terrorattacker har 

skett mot huvudstäder och turistmål i västvärlden.
463

 

Sverige omnämns endast i Levande historia (2011, 2012) som en del av de utländska 

trupperna i Afghanistan.
464

 I Digilär (2013) nämns bara att Blix har svenskt påbrå.
465

  

Analys av omvärlden och Sverige grundskolan 

Gällande omvärlden reaktioner är lärarna mer ingående än läroböckerna. Det enda 

gemensamma faktorn är att Sam beskriver att det har uppkommit ett USA hat i världen, vilket 

kan liknas vid de kritiska känslor som beskrivs i Levande historia (2011, 2012) och Digilär 

(2013).
466

 Sam talar även om andra attacker i London och Madrid, detta förkommer också i 

Impuls (2009).
467

  

Utöver detta nämner lärarna konflikt mellan islamistiska grupper och väst, en polarisering och 

ett frostigare klimat, påverkan på människors vardagsliv, islamofobi och ökad invandring. 

Läroböckerna talar istället om att världen chockades av attacken, att det fanns ett stöd för 

USA:s krig mot Afghanistan men att detta var lite mer splittrat mot Irak samt internationella 

trupper i Afghanistan och Irak.
468

 

Gällande Sverige nämner Sam och Janne en ökad invandring medan de läroböcker som 

nämner landet snarare tar upp trupper i Afghanistan och att Blix är svensk.
469

 I intervjuerna 

framkommer även att landet har infört FRA-lagarna. I Hermans studie visar resultaten att 
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länder i Europa ofta framhåller sin egen del i kriget mot terrorismen, detta stämmer inte in på 

vårt resultat.
470

 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Daniel och Mattias nämner att öst och väst är i en konflikt med varandra. Vidare säger 

Mattias: "Man kan ju inte säga att det är kristendomen mot islam heller därför tycker jag det 

är viktigt".
471

 Citatet visar på att han inte anser att denna konflikt är av religiösgrund. Lars 

talar om Tyskland och Frankrikes motstånd angående den amerikanska invasionen av Irak. 

Martin pratar istället om islamofobin som har spridit sig i världen efter terrordådet den elfte 

september. Han säger följande om det: "Sen kan man också prata om någon form av ... eh ... 

jag vet inte islamofobi".
472

 Införandet av FRA- lagarna i Sverige nämner Martin som en 

påföljd av attacken. FRA-lagarna nämns även av Lars och Mattias. 

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

Omvärldens reaktioner på händelserna nämns inte över huvudtaget i Epos (2003, 2008) och 

Alla tiders historia (2002).
473

 Alla tiders historia (2007, 2011) beskriver bara omvärldens 

reaktioner på Irakkriget som protester från Frankrike, Tyskland och Ryssland.
474

 Perspektiv 

på historien (2008, 2010, 2012) skildrar först ett stort stöd för kriget mot terrorismen som 

sedan leder till protester när USA invaderar Irak. I den första boken nämns även att det fanns 

internationella diskussioner om den amerikanska fånghanteringen.
475

 Epos (2012) nämner att 

det fanns internationella trupper i Afghanistan.
476

 

I de två senaste versionerna av Epos (2008, 2012) och Alla tiders historia (2011) omtalas att 

Sverige har trupper i Afghanistan. 
477

Dessa berörs också som en del av NATO trupperna i 

landet av Perspektiv på historien (2010) men inte i den senaste versionen (2012).
478

 

Analys av omvärlden och Sverige gymnasiet 

De enda likheten som finns i hur lärare och läroböcker omtalar omvärldens reaktioner är att 

Lars och Alla tiders historia (2007,2011) samt Perspektiv på historien (2008, 2010, 2012) 

talar om ett motstånd mot USA:s invasion av Irak.
479
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Utöver detta skiljer det sig åt mellan lärare och läroböckers skildringar av omvärlden och 

Sveriges reaktioner på elfte september och dess konsekvenser. Läroböckerna nämner ett 

internationellt stöd för kriget mot Afghanistan, diskussioner om amerikansk fånghantering 

samt internationella och svenska truppers närvaro i Afghanistan.
480

 Lärarna talar istället om 

konflikt mellan öst och väst, islamofobi och införandet av FRA-lagarna i Sverige. Den lilla 

roll som Sverige tilldelas i läroböckernas skildring av attacken och dess konsekvenser 

stämmer till stor del inte med de resultat som Herman har funnit hos andra europeiska länder. 

Då dessa ofta framhåller sin egen del i händelserna.
481

 

8.1.7 Material 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Grundskolelärarna säger att de inte använder läroböckerna i stor utsträckning när de 

undervisar om elfte september och dess konsekvenser. Enligt Sam beror det på att det tar tid 

innan läroböckerna behandlar ämnena på ett bra sätt. Han säger: ”Om man säger de sista 15 

åren så har det inte kommit in i historieböckerna för det finns alltid en förskjutning”
482

 Flera 

lärare är kritiska mot läroböckerna och menar att de är bristfälliga. Janne säger: ”Jag är 

väldigt kritisk till läroböcker överhuvudtaget, i alla fall i de historieböcker som jag känner får 

man göra mycket själv och det är klart att de åldras ju.”
483

 Han framhåller även en önskan om 

att det skulle finnas bättre skriftligt material. 

Istället använder lärarna annat material. Bilder och dokumentärer används av Sam och Janne. 

Kent hämtar material från Internet för att sedan använda detta till diskussioner i klasserna. 

Han framhåller att han anpassar materialet efter varje klass. Inger använder Youtube-klipp av 

attacken och en tidningsartikel som beskriver händelseförloppet under attacken. 

Tidningsartiklar är också något som Janne använder. Sam säger att han tror att det 

webbaserade materialet som finns nu är mer korrekt än läroböckerna. 

Grundskoleböcker – Levande historia, Puls och Digilär 

I samtliga läroböcker återfinns en bild på de brinnande tornen.
484

 I Levande historia (2003) 

finns även en bild på två kvinnor som är på väg från tornen.
485

Digilär (2013) innehåller flera 
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bilder. Vid underkapitlet om Afghanistan finns en bild på bin Ladin, en på Irakkriget, en på 

Hussein samt en på Obama.
486

 

Analys av material grundskolan 

Flera lärare använder bilder och i Ingers fall Youtube-klipp av attacken, vilket 

överensstämmer med läroböckernas bilder av detsamma.
487

 Den bild av tornen som visas i 

alla läroböcker är också den vanligaste i Hermans resultat.
488

 Men de stämmer inte med de 

bilder som Romanowski finner.
489

Bortsett från detta varierar bilderna i läroböckerna. Men 

dessa nämns inte av lärarna. Studien finner att antalet bilder antingen kvarstår eller ökar i 

senare versioner vilket inte var fallet i Stoddard, Hess och Mason Hammers undersökning.
490

 

Lärarna kritiserar också läroböckerna och använder hellre annat material vilket i linje med 

Stoddard, Hess och Mason Hammers forskning.
491

 Sam är den ende läraren som tror att 

webbaserat material är bättre än läroböckerna. Även detta är en åsikt som återkommer hos 

Stoddard, Hess och Mason Hammer som förspråkar sådant Internetbaserat material.
492

 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Av gymnasielärarna är det endast Daniel som till viss del använder läroböckerna i 

undervisningen om elfte september och dess konsekvenser. Men liksom de flesta framhåller 

Daniel att läroböckerna har stora brister gällande deras framställning. Daniel säger 

exempelvis att: ”Det material som finns till hands är ju böckerna, i böckerna finns det ju lite 

grann i, nämner inte mycket.”
493

  

Internet visar sig vara medier där samtliga lärare hämtar information och material till 

undervisningen om elfte september och dess konsekvenser. Lars och Martin använder sig av 

Youtube-klipp av när attacken sker och Martin använder även nyhetsändningar.  

Tidningsartiklar är också ett material som används av Daniel och Lars. Utöver detta material 

använder Lars egna fotografier av Ground Zero. Han säger: ” Så att vidare använder jag mig 

av tidningsartiklar, jag använder mig av Youtube-klipp, fotografier ifrån Ground Zero när jag 

var i New York och så vidare.”
494

 Även Martin och Mattias använder sig av bilder. Daniel 
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använder också sina egna anteckningar från studier på högskola och Nationalencyklopedin. 

Martin skapar egna kompendier av material han samlar in och Mattias gör på liknande sätt. 

Gymnasieböcker – Epos, Perspektiv på historien och Alla tiders historia 

I samtliga böcker utom Alla tiders historia (2011) finns det en bild där tvillingtornen 

brinner.
495

 I de två tidigare versioner av Alla tiders historia (2002, 2007) syns också ett 

flygplan på väg in i ett utav tornen. Alla tiders historia (2011) visar på två bilder, varav den 

ena är på Ground Zero och den andra är på amerikanska soldater i Afghanistan som betraktar 

flygbombningar mot talibanska mål.
496

 Utöver de brinnande tornen har Epos (2012) en bild 

som föreställer afghanska kvinnor som idrottar.
497

 

Analys av materialet gymnasiet 

Gymnasielärarna använder liksom läroböckerna bilder och, i Lars och Martins fall, även 

Youtube-klipp av attacken i undervisningen. Undantaget är Alla tiders historia (2011) som 

inte har inkluderat en sådan bild.
498

 Bilden av de brinnande tornen är också vanligt 

förekommande i Hermans studie.
499

 Men inte med dem som Romanowski finner.
500

 Alla 

tiders historia (2011) har trots det en likhet med Lars eftersom båda använder en bild på 

Ground Zero.
501

 Utöver föregående skiftar bilderna i läroböckerna men nämns inte som 

material av lärarna. Antalet bilder i läroböckerna är detsamma i senare versioner eller så ökar 

de i antal, vilket går emot Stoddard, Hess och Mason Hammers resultat.
502

 Dessutom 

förekommer bilder på civila och soldater, vilket motsäger de bilder som Herman fann.
503

 

Även på gymnasiet är lärarna kritiska till läroböckerna och använder hellre alternativt 

material, vilket är i linje med Stoddard, Hess och Mason Hammers forskning.
504

 

8.1.8 Utrymme och vikt 

Grundskolan - Inger, Janne, Kent och Sam 

Sam anser att elfte september är betydelsefullt som referenspunkt eftersom den är nära i tiden 

och därför kan hjälpa eleverna med att förstå storheten i andra historiska händelser. Enligt 
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Inger är elfte september en brytpunkt som människor kommer att återkomma till vilken 

påverkade vad som hände senare. Hon menar att undervisningen måste gå tillbaka till 

attacken för att förstå den efterföljande historien. Samtidigt påpekar hon att det finns mycket 

annat viktigt genom historien. Även Kent framhåller att det finns många andra viktiga 

händelser genom historien men menar att elfte september har förändrat världen och därmed 

har relevans i undervisningen. Janne anser att elfte septemberattacken är en viktig 

utgångspunkt i historien:  

Jag skulle säga att om vi tar riktigt modern historia efter 2000 så är det 

kanske den enskilda HÄNDELSEN som man kanske ska ta upp på 

något sätt kanske, sen är det inte den viktigaste förändringen eller 

viktigaste om man tittar på utveckling eller ja... förändring då. Då är det 

inte det tycker jag. Som en händelse, utgångspunkt på nått sätt så är den 

mycket viktig.505 

Samtliga grundskolelärare har undervisat om elfte september sedan attacken år 2001. Sam, 

Kent och Janne har förändrat sin undervisning om ämnet genom åren utefter vad som har hänt 

i världen, exempelvis uppkomsten av Afghanistan- och Irakkrigen. Kent säger: "Så visst man 

ändrar ju det hela tiden, det gör man ju. För att anpassa det till hur det ser ut idag, det är ju 

så".
506

 Sam menar att elfte september och dess konsekvenser har utvecklas eftersom det har 

tillkommit fler händelser vilket gör att det har fått nya dimensioner. Till skillnad ifrån de 

andra tre grundskolelärarna har Inger inte förändrat sin undervisning om attacken. Det enda 

hon har gjort är att hon har lagt till att YouTube-klipp på när flygplanen flyger in i 

tvillingtornen. Syftet med klippet är, enligt Inger, att visa eleverna hur omvälvande händelsen 

var. Men vid ett annat ställe i intervjun säger Inger att konsekvenserna varierar utefter det 

rådande samhällsklimatet. Något som tyder på att även hon har ändrat denna del av 

undervisningen.  

Sam ger inget klart svar på hur många undervisningstimmar han ägnar åt ämnet eftersom det 

inkluderas i andra sammanhang. Samma sak gäller för Ingers konsekvenser eftersom de tas 

upp i samband med kalla kriget. Men Inger säger att området där hon behandlar själva 

attacken är cirka 80 minuter långt. Kent menar att han ägnar cirka tre lektioner motsvarande 

två till tre timmar till elfte september och dess konsekvenser. Janne ger själva attacken cirka 

en till två timmar per år men han poängterar att händelsen och dess konsekvenser återfinns på 

ett flertal ställen i nutidshistorien. På varje årsdag brukar dessutom Janne lägga en lektion på 

att diskutera attacken samt andra händelser som har skett den elfte september. Janne säger: 
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"Nu är det ju med elfte september att det är fler datum eller fler saker som har hänt så det blir 

ofta att man lägger om man har lektion den dagen så lägger man ofta tid på att 

omkringliggande dagar, lyfta lite såhär hemska jubileum".
507

 

Analys av utrymme grundskolan 

Samtliga lärare anser att elfte september och dess konsekvenser ska vara en del av 

undervisningen. Detta är en stor skillnad mot Bodell och Norells tidigare studie som fann att 

alla lärare inte var eniga om ämnets relevans.
508

 Detta stämmer även för läroböckerna 

eftersom samtliga inkluderar ämnet. Varför lärarna anser att ämnet är relevant kan inte 

jämföras med läroböckerna eftersom dessa inte anger syftet. Men enligt Ammert och Holmén 

kan läroboksförfattarnas val bero på att läroplanerna talar för elfte september eller det faktum 

att lärarna finner ämnet viktigt. Andra möjliga påverkansfaktorer kan vara samhällsklimatet 

eller författares och förlagets åsikter.
509

 Att läroplanerna anser att ämnet är viktigt för  att 

eleverna ska få kunskaper om avgörande samhällsförändringar gör även att det blir av 

relevans för lärarna.
510

 

Resultatet visar att samtliga lärare har undervisat om ämnet sedan år 2001. Detta är inte fallet 

i läroböckerna då den tidigaste läroboken som behandlar ämnet utgavs år 2002 i serien 

Puls.
511

 Nästa serie att behandla ämnet var Levande historia (2003) och sist nämns den i 

Digilär (2013).
512

 Det bör tilläggas att Digilär kan ha utkommit med ämnet tidigare men 

eftersom det är ett webbaserat läromedel är denna information inte tillgänglig. Den är ändå 

den sista serien att ta upp ämnet eftersom första läromedlet publicerades år 2011.
513

 

Tre lärare menar att de har utvecklat undervisningen om elfte september med tiden. Inger är 

undantaget men det finns ändå delar i hennes intervjusvar som tyder på att även hon utvecklar 

undervisningen om konsekvenserna. Denna uppdatering av innehållet i lektionerna är en 

motsägelse till Bodell och Norells forskning som snarare visade att det fanns en ovilja hos 

lärare att inkludera nya aspekter i undervisningen.
514

 Det ska nämnas att deras studie är gjord 

på gymnasiet och att det därav kan skilja sig åt. Att lärarna behandlar aktuella händelser i 

undervisningen ligger istället i linje med den nederländska studien gjord av Veuglers, Derriks 
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och de Kat.
515

 Läroböckerna har i samtliga fall, med undantag för Digilär (2013), utökat 

utrymmet som elfte september och dess konsekvenser skildras på. Något som blir synligt i 

tabell tre kolumn fem. De har även med tiden utökat vilka konsekvenser som de belyser bland 

annat nämner Puls (2002) endast attacken medan Impuls (2009) även tar upp konsekvenser 

som Afghanistan- och Irakkrigen.
516

 Detta beror på naturliga orsaker då det är svårt för en 

bok som publiceras innan exempelvis Irakkriget att inkludera detta. 

Både lärare och läroböcker ger olika svar på hur stort utrymme som ges till ämnet. För lärarna 

varierar svaren mellan allt ifrån att läraren i fråga inte har någon uppfattning om detta till att 

ägna tre timmar åt elfte september och dess konsekvenser. För läroböckerna varierar det 

mellan sju rader och ungefär två och en halv sida.
517

 

Gymnasiet – Daniel, Lars, Martin och Mattias 

Samtliga gymnasielärare anser att det är viktigt att nämna elfte september i undervisningen. 

Martin och Mattias menar att det blir allt viktigare med tiden. Vidare säger Mattias att 

historien blir allt mer spännande desto närmre samtiden undervisningen kommer. Lars menar 

att elfte september har en självklar plats i den moderna historieskrivningen medan Daniel är 

av den uppfattningen att elfte september är viktigt men att händelsen inte har en given plats i 

kursen på grund av utrymmesskäl. Han menar att det har hänt många betydelsefulla händelser 

under 1900- talet och därav har inte attacken en självklar plats. Daniel säger: 

Ja... ehh ... det, i och med att åren går, har det blivit en historisk 

händelse, den är också viktig, sen finns det ju många andra saker som 

är viktiga i, det händer otroligt mycket under hela 1900- talet som är 

intressant och viktigt för eleverna att få med sig och en bild varför det 

ser ut som det gör. Ehh ... varför länder ser ut som de gör 

överhuvudtaget, och vad det är som har gjort att det ser ut som det gör. 

Så att självklart är det viktigt att nämna en sådan sak som elfte 

september men det är också fråga om tid som är utlagd i kursen. 
518

 

Svaren angående när gymnasielärarna började undervisa om elfte september varierar. Mattias 

är osäker på när han började men tror att det var runt år 2003-2004 vilket var ungefär i 

samband med att han blev färdigutbildad. Även Daniel och Martin tog sig an ämnet när de 

var färdigutbildade lärare. Redan samma dag som attacken skedde började Lars att undervisa 
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om det och han säger följande i intervjun: "Jag började att undervisa samma dag som det 

hände. Vi hade till och med krismöte och lät aulan vara öppen med kanon på med 

direktsändning ifrån TV för att lugna eleverna".
519

 

Intervjuerna ger oss tvetydliga svar om lärarna har förändrats sin undervisning genom åren. 

Martin och Mattias menar att de har förändrat undervisningen genom att fler konsekvenser 

och nya perspektiv har tillkommit. Däremot har Mattias inte ändrat sin undervisning om 

själva attacken. Daniel anser att det är svårt att svara på frågan eftersom han inte har 

undervisat mycket om händelsen. Lars ger inget direkt svar på frågan men materialet visar att 

han använder terrorattacken i Norge i samband med elfte september och därmed antyds en 

förändring.  

Hur många undervisningstimmar gymnasielärarna tillägnar ämnet varierar. Martin anser att 

han inte kan ge något direkt svar på hur många timmar han ägnar åt elfte september och dess 

konsekvenser eftersom han återkommer till ämnet flera gånger när det blir aktuellt. Daniel 

ägnar vanligtvis fyra till fem timmar på ämnet och då återfinns attacken och dess följder i ett 

större sammanhang i form av bakgrund, förlopp och konsekvenser. Lars ägnar omkring en till 

två timmar på händelsen och då är den tillsammans med terrorattacken i Norge och går 

därmed under benämningen terrorism. Utöver elfte september och Breivikhändelsen i Norge 

ägnas fler timmar på området terrorism. Mattias undervisning om elfte september och dess 

konsekvenser tillägnas omkring tre och en halv timme men värt att poängtera är att Mattias är 

väldigt osäker på hur många timmar det egentligen är.  

Analys av utrymmet gymnasiet 

Alla lärare på gymnasiet anser att elfte september och dess konsekvenser är viktigt. Något 

som är en markant skillnad mot Bodell och Norells studie som fann att alla lärare inte var 

eniga om ämnets relevans.
520

 Men Daniel anser att det inte är ett prioriterat ämne. Martin och 

Mattias anser också att detta blir allt viktigare med tiden. Även läroböckerna anser att ämnet 

är viktigt eftersom att de behandlar det i samtliga böcker vi har analyserat. Med tiden har 

utrymmet för ämnet också utökats i samtliga serier vilket tyder på att det har blivit mer 

relevant.
521

 Detta stämmer med Martin och Mattias tidigare åsikt men inte med Daniels då 

han säger att elfte september inte har en given plats på grund av tidsbrist. Tidsbrist är något 

som också angavs som orsak till att ämnet inte behandlades av lärare i Bodell och Norells 
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studie.
522

 Läroböckernas inställning verkar därför stämma bättre med Lars som anser att det 

är självklart att elfte september ska vara en del av undervisningen. Lars åsikt ligger också i 

linje med målen i läroplanerna som menar att eleverna ska känna till avgörande 

samhällsförändringar.
523

 

Lärarna på gymnasiet är med undantag för Lars ganska nyutexaminerade och började därför 

undervisa om ämnet när de påbörjade sin karriär. Lars började däremot direkt efter händelsen. 

I läroböckernas fall finns det också en spridning gällande när ämnet presenterades för första 

gången. Alla tiders historia (2002) är den första boken i sin serie att ta upp ämnet medan det 

istället är Epos (2003) och Perspektiv på historien (2008) som är motsvarande i sina serier.
524

 

Att läroböckerna har utökat utrymmet för ämnet stämmer också med majoriteten av lärarnas 

svar som tyder på en utveckling av ämnet med tiden. Liksom lärarna har även läroböckerna 

utvecklat de konsekvenser som de nämner. Alla tiders historia (2011) nämner exempelvis 

Obamas aktioner i ämnet vilket inte förekommer i tidigare versioner. Detta är av naturliga 

skäl då en lärobok inte kan förutsäga framtida händelser.
525

 Att lärarna uppdaterar sin 

undervisning går emot Bodell och Norells forskning som snarare visade att det fanns en ovilja 

hos lärare att inkludera nya aspekter i undervisningen.
526

 Det stämmer istället överrens med 

den nederländska studien gjord av Veuglers, Derriks och de Kat.
527

Men liksom för lärarna ges 

olika svar på hur mycket utrymme som ämnet får. För läroböckerna varierar detta mellan elva 

rader och lite mer än två sidor.
528

 Vilket går att se i tabell fyra i kolumn fem. Lärarnas 

utrymme varierar mellan att de inte har en uppfattning om detta till fyra till fem timmar. 

8.2 Analys av lärares resonemang och presentation av elfte 

september och dess konsekvenser 

Detta kapitel analyserar den första frågeställningen kring hur lärare resonerar om sin 

undervisning av elfte september. Den kontext, tidslinje och det material som varje lärare 

väljer att placera in och presentera elfte september visar hur de väljer att framställa ämnet. 

Det svarar med andra ord på den didaktiska frågan ”hur” eleven ska lära sig om elfte 

september genom att den placeras in i ett visst sammanhang med ett visst material.
529

 Enligt 
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Karlsson, Lozic och Hermansson Adler kan bristen på stadieavgränsningar gällande 

kontexter, tidslinjer och material bero på olika faktorer som att läroplanerna tolkas olika, 

elevernas olika förutsättningar, lärarnas olika uppfattningar av ämnet och samhällsklimatet.
530

 

Olika tolkningar av läroplanen är ett resultat av friheten att tolka den på varierande sätt i den 

svenska skolan, vilket ofta ger en skiftande undervisning mellan olika lärare.
531

 Detta 

stämmer väl överrens med vårt resultat eftersom det inte finns något stadieavgränsande 

mönster kring kontext, tidslinjer och materialanvändning. Kontexterna och materialet 

förekommer för det mesta stadieövergripande, men varierar också mellan lärarna på varje 

stadie. Det finns inget material som används av alla lärare på endast ett stadie. Samtliga lärare 

utom Inger är ändå eniga gällande tidslinjen bestående av orsak, händelse och konsekvens. 

Hennes avståndstagande från att ta med orsak och konsekvens samtidigt som händelsen visar 

på den frihet som lärarna har och att denna påverkar undervisningen om elfte september. Det 

är därför troligt att lärarna har gjort olika tolkningar som lett till denna mångfald och som 

ändå innehåller vissa likheter som tidslinjen, material från Internet och sammanhang som 

nutidskontexten. Kent säger i sin intervju att han anpassar material och undervisning efter 

varje klassammansättning. Det tyder på att lärarna även kan ha anpassat de valda kontexterna 

och tidslinjerna till sina respektive klasser. Något som ligger i linje med att teorin om 

historiedidaktik menar att en anpassning till eleverna alltid sker.
532

 Det är också möjligt att 

det är olika föreställningar om ämnet som skapar skillnader som Ingers val att inte inkludera 

orsaker eftersom hon anser att eleverna är för unga eller att exempelvis Lars anser att elfte 

september hör hemma i området om terrorismen medan Martin snarare anser att det tillhör 

källkritik. Denna skillnad i föreställningar om ämnet samt valfriheten i hur läroplanerna 

tolkas blir också synlig i att Mattias, Kent och Sam placerar in elfte september i en attack 

men samtidigt ser händelsen som ett eget sammanhang. Att samhällskontexten även har en 

påverkan på i vilket sammanhang ämnet placeras i framgår av intervjuerna där Martin och 

Kent menar att de tar upp ämnet när det blir aktuellt. Kent, Mattias och Martin skapar sina 

egna kompendium med relevant material. Det finns därmed en tendens att lärarna anpassar 

undervisningen efter sin samtid.  

Det finns inte heller något stadieavgränsande mönster gällande den didaktiska frågan ”vad”. 

Med andra ord går det i materialet inte att finna några mönster i de val som gymnasielärare 

respektive grundskolelärare väljer att göra gällande undervisningens historiska bakgrund, 

definition av elfte september och dess konsekvenser, aktörer och omvärlden och Sveriges 
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reaktioner. I nästan samtliga av dessa områden finns det större likheter mellan lärare på de 

olika stadierna än på varje stadie för sig. Det enda mönster som framkommer relativt tydligt 

är att det ofta förekommer fler aktörer på gymnasiet än på grundskolan. Men inte heller detta 

gäller alla lärare på gymnasiet. Dessa skillnader och likheter i vad som behandlas på 

lektionerna beror enligt historiedidaktiken på samma faktorer som ovan. Nämligen tolkning 

av läroplaner, elevernas olika förutsättningar, lärarnas olika uppfattningar av ämnet och 

samhällsklimatet.
533

 Friheten i tolkningen av läroplanerna gör att varje lärare tolkar 

läroplanerna för sig vilket kan skapa såväl likheter som skillnader, exempelvis att de flesta 

lärare på båda stadierna har valt att inkludera orsaker till attacken. Orsakerna är en av de delar 

som läroplanen för grundskolan och gymnasiet framhåller som ett mål med undervisningen, i 

form av historiemedvetande.
534

 Men friheten i att tolka läroplanerna, vilket nämns som en 

orsak till varierande undervisning av Hermansson Adler, syns i att lärarna lyfter fram olika 

orsaker som amerikansk utrikespolitik, Sovjetunionens invasion av Afghanistan och 

terrorismens framväxt.
535

 Det framkommer även i att Inger väljer att inte ta med orsaker. Att 

lärarna anpassar undervisningen till eleverna får även nu i linje med Kents förklaring att 

material och undervisning anpassas till klassammansättningen. Det är också möjligt att en 

olikhet i lärarnas uppfattning av elfte september som ämne ligger till grund för skillnader i 

vad som tas upp i undervisningen. Detta kan förklara skillnader och likheter i exempelvis 

vilka aktörer som förkommer hos respektive lärare. USA är till exempel ett land som 

förekommer på båda stadierna medan bin Ladin endast nämns av Mattias. Att aktörer som 

Snowden förekommer hos Lars samt att lärare på båda stadier framhåller att de anpassar 

undervisningen efter aktuella händelser visar på att vad som behandlas i undervisningen 

påverkas av samtiden. Flera lärare säger att de har utvecklat undervisningens innehåll 

efterhand och lagt till exempelvis Irakkriget och Snowden. Detta är i tydlig linje med Lozic 

argument att samtiden är en faktor som påverkar innehållet i undervisningen.
536

  

Eftersom elfte september ofta behandlas som en del av nutidshistorien kan frågan om varför 

ämnet tas upp besvaras med att det bidrar till ett historiemedvetande genom att skapa en 

förståelse för andra historiska händelser. Detta blir även tydligare genom att flera lärare anser 

att elfte september är viktigt för att eleverna ska förstå sin samtid. Samtliga lärare menar 

dessutom att nutidshistoria är viktigt för att eleverna ska förstå sin samtid och enligt två lärare 

sin framtid. Nutidshistorien får därmed sin relevans genom historiemedvetandet som innebär 
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att eleverna förstår sambandet mellan dåtid, nutid och samtid.
537

 Något som också är ett mål i 

såväl grundskolans som gymnasiets läroplaner.
538

 Lars menar också att historiemedvetande är 

viktigt för att inte göra samma misstag igen vilket ligger i linje med Jeismanns andra 

delområde i historiemedvetandet som innebär att människor ska lära sig av sitt förflutna för 

att inte upprepa samma misstag.
539

 Sam och Kent menar att nutidshistoria är viktigt för att det 

är mer aktuellt och relevant för eleverna. Sam säger också att det ska hjälpa eleverna att se att 

historien alltid påverkar oavsett om det gäller elfte september eller en cykel. Detta går i linje 

med teorin om historiemedvetande eftersom Ammert menar att människan alltid går tillbaka 

till historien med en utgångspunkt i samtiden. Eleverna lär sig därmed Jeismanns tredje del av 

definitionen av historiemedvetande som innebär att det förflutna alltid är närvarande. 

Dessutom kommer Sams tankar enligt Ammerts teori leda till att hans elever får fördjupade 

kunskaper om historiemedvetande eftersom de blir medvetna om historiens betydelse för 

dem.
540

 Därmed kan slutsatsen dras att svaret på varför nutidshistoria och däribland elfte 

september ingår i undervisningen är historiemedevetande.  

Varför är den mest avgörande frågan i historieundervisningen och besvaras i detta fall, liksom 

Hermansson Adler säger, av statens intresse av att eleverna får ett historiemedvetande. Vilket 

i analysen blir synligt genom att läroplanerna betonar begreppet som viktigt samtidigt som 

lärarna framhåller det.
541

  Men att elfte september verkligen är en del av undervisningen är 

inte genomgående för alla lärare på grund av tidsbrist. Flera lärare på båda stadierna säger 

även att det finns många andra viktiga historiska händelser som eleverna ska känna till.  

Samtliga lärare väljer att uppdatera sin undervisning i ämnet efter aktuella händelser. Vilket 

kan tyda på att de vill skapa en förståelse för dessa nutida skeenden. Det eventuella 

undantaget är Inger som säger sig inte ha ändrat sin undervisning men som, enligt intervjun, 

troligen varierar konsekvenserna. Daniel och Lars är också lite tveksamma till en eventuell 

förändring i undervisningen. Men intervjun tyder på att Lars har utvecklat denna. På frågan 

om varför elfte september ska finnas i undervisningen är lärarna därför ganska eniga gällande 

historiemedvetandet.  Men de skiljer sig åt genom att prioritera det under andra ämnen eller 

tilldela det en självklar plats. Även dessa likheter och skillnader, kan liksom ovanstående 

didaktiska frågor, ha sin förklaring i att lärarna påverkas av olika faktorer som tolkning av 

läroplan, olika förutsättningar, lärarnas olika uppfattningar av ämnet och samhällsklimatet.
542
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Liksom i föregående diskussioner om hur och vad undervisningen ska innehålla har dessa 

faktorer troligen påverkat att lärarna är eniga om att elfte september är en viktig del av 

undervisningen men lägger olika tyngd på undervisningen om den.  

Vilka av faktorerna som i verkligheten har påverkat lärarnas val av hur, vad och varför och i 

hur stor utsträckning var och en har inverkat på undervisningen är omöjligt att säga för denna 

studie. Det ingår inte heller i syftet. Det är ändå inkluderat för att skapa en viss förståelse för 

varför olikheter och likheter förkommer. 

8.3 Analys av läroböckers resonemang och presentation av elfte 

september och dess konsekvenser 

Detta kapitel kommer att analysera hur läroböcker presenterar ämnet, därav besvaras den 

andra frågeställningen. I samtliga av de undersökta områdena i läroböckerna finns det vissa 

likheter men också skillnader. Den främsta likheten är att länder betraktas som länder, städer 

som städer och enskilda människor beskrivs uteslutande genom sina maktpositioner medan 

civila skildras som grupp. Flera läroböcker använder exempelvis aktuella krig och konflikter 

som kontexter medan endast några enskilda har valt att placera in ämnet i 

globaliseringskontext. Andra likheter är att USA alltid förekommer som en aktör och attacken 

beskrivs i samtliga fall. Vanligen förekommer konsekvenser som Afghanistan- och Irakkrigen 

medan USA:s fånghantering är betydligt mer sällsynt. Dessa likheter och olikheter gör även 

att resultatet till stor del stämmer med Netzels argument om att eleverna får olika kunskaper 

av olika läroböcker.
543

 Poängen med att lyfta fram detta resultat är att det stämmer väl 

överrens med hur läroböcker utformas. Enligt det teorietiska perspektivet som denna studie 

har valt beror likheterna och skillnaderna på en rad olika faktorer. Dessa är urval, författare, 

förlag, läroplanen, marknadens efterfrågan och samhällsklimatet.
544

 Likheterna och 

skillnaderna som läroböckerna uppvisar ligger även i linje med Molins resultat.
545

  

Innan läroböckerna publiceras genomgår de ett hårt urval för att särskilja den forskning som 

ska finnas med i slutprodukten då den inte rymmer all möjlig fakta.
546

 Detta skulle kunna vara 

förklaringen till varför Epos (2003, 2008, 2012) väljer att inte inkludera Irakkriget som en 

konsekvens av elfte september.
547

 Det skulle också förklara varför flera läroböcker inte 

nämner al-Qaidas utveckling, utöver bin Ladins död, efter attacken trots att det finns 

                                                   

 
543 Netzel 2013:27f. 
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545 Molin 2011:26f. 
546 Ammert 2008:24. 
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forskning om detta.
548

 Bristen är uppseendeväckande men förståeligt med tanke på 

begränsningar i utrymmet.
549

 Det är trots det ett problem eftersom läroböcker ska återge den 

forskning som finns på området på ett enkelt sätt.
550

 Urvalskriteriet kan också tänkas ligga till 

grund för att de olika läroböckerna ger varierande utrymme till elfte september och dess 

konsekvenser. Det troliga är att läroboksförfattarna har prioriterat ämnet olika sett till andra 

delar av historien som de kanske funnit mer relevanta av olika orsaker. Urvalskriteriet gäller 

inte bara de nämnda områdena utan alla de delar som studien har undersökt. Vilket innebär 

att ett urval troligen har skett gällande tidslinjens utseende, vilka orsaker, konsekvenser och 

aktörer som ska inkluderas samt fakta om omvärlden och även i valet av bilder. Att urvalet är 

olika för varje läroboksserie stämmer med Molins resultat vilket han förklarar genom att 

läroboksförfattarna vill anpassa materialet efter elevernas behov.
551

 Även denna studies 

teoretiska begrepp menar att eleverna påverkar läroböckernas utseende men eftersom inga 

intervjuer med elever har genomförts kan inte detta styrkas.
552

 

En orsak till att serien Epos inte väljer att förbinda Irakkriget till elfte september kan vara ett 

resultat av att serien inte har samma förlag som de två andra serierna på gymnasiet. Det är 

också troligt att orsaken till skillnader mellan läroboksserierna Perspektiv på historien och 

Alla tiders historia samt Levande historia och (im)puls beror på författarna eftersom de delar 

samma förlag. Huruvida detta stämmer är, i nuläget, omöjligt att bevisa eftersom det krävs 

intervjuer av författarna och förlagen. Likheter mellan läroböckerna över förlags och 

författargränser kan också tänkas bero på samhällsklimatet eftersom samtliga böcker på något 

sätt är publicerade inom en nära tidsram på elva år.
 553

 Detta kan förklara likheter som att 

många läroböcker lyfter fram Afghanistan- och Irakkrigen som en konsekvens av attacken.  

En annan mycket trolig orsak till likheter mellan de olika böckerna är att de ska följa 

läroplanerna. Detta är något som läroboksförfattare och förlag är noggranna med.
554

 Eftersom 

läroplanerna tillexempel hela tiden har betonat vikten av att lyfta in aktuella händelser för att 

eleverna ska förstå sin samtid är det en trolig orsak till att elfte september har inkluderats i 

läroböckerna.
555
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En slutlig men viktig faktor som påverkar hur läroböckerna ser ut är köparna, alltså skolorna. 

Detta innebär att läroboksförfattarna måste anpassa böckerna efter vad de tror att lärarna vill 

ha i sin undervisning.
556

 Till viss del visar resultatet att detta troligen stämmer eftersom 

kontexter som terrorism och aktörer som USA förekommer hos såväl lärare som läroböcker. 

Vissa delar som bin Ladins död återkommer bara hos vissa lärare och läroböcker men det kan 

också tyda på att läroböckerna speglar den mångfald som finns hos lärarna. Något som inte 

tyder på att läroboksförfattarna har lyssnat på sina kunder är att alla lärare menar att 

orsakerna är en mycket viktig del av undervisningen om elfte september. Trots det väljer 

endast ett fåtal läroböcker att förklara al-Qaidas motiv till attacken. Dessutom är detta i strid 

med att läroböckerna ska följa läroplanerna eftersom dessa betonar vikten av att eleverna ska 

förstå sin samtid och framtid genom dåtiden.
557

 Alltså en form av orsaker till dagens 

händelser, vilket även borde inkludera en förståelse av orsakerna till dem. Detta leder oss till 

vår andra teori om historiemedvetande som en förståelse av samtiden och framtiden genom 

dåtiden.
558

 Något som betonas av samtliga lärare och därmed uppvisar en brist i många av 

läroböckerna som inte ger en förklaring till dåtiden. Många lärare betonar också att det är 

viktigt att undervisningen belyser flera perspektiv på händelserna. Något som inte heller 

efterlevs av alla läroböcker då endast Epos (2008, 2012) ger en bakgrundsinformation till al-

Qaida.
559

 Läroplanerna förspråkar också att eleverna får en insikt i människors 

levnadsvillkor.
560

I studiens fall kan detta leder detta till att eleverna genom läroböckerna får 

en brist i insikten om al-Qaidas framväxt och situation. I tidigare forskning betonar Veuglers, 

Derriks och de Kat att den nederländska skolan också vill ta m.fl olika perspektiv för att 

motverka spänningar mellan elever med olika religionstillhörighet.
561

 Vikten av perspektiv i 

undervisningen om elfte september betonas även av Young och Sharifzadeh.
562

 

Samtliga av dessa brister stämmer också överrens med lärarnas åsikt om att läroböckerna är 

bristfälliga. Denna kritik mot läroböcker återfinns även i tidigare forskning hos Stoddard, 

Hess och Mason Hammer samt Romanowski som menar att läroböckerna i USA ger eleverna 

en bristfällig information. De första menar ändå att det är positivt om lärarna är medvetna om 

bristerna.
563

 En medvetenhet som även Lozic och Ammert håller med om.
564

 Ingen av 
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läroböckerna lever alltså upp till Almgrens kriterier för en bra lärobok eftersom de alla har 

brister i historisk bakgrund eller kunskaper i ämnet.
565

  

9. Slutdiskussion  

9.1 Hur resonerar lärare om sin undervisning om elfte september och 

dess konsekvenser 

Slutsatserna visar att samtliga lärare utöver Inger behandlar elfte september och dess 

konsekvenser i en större kontext. Dessa varierar men vanliga kontexter är nutidshistoria, kalla 

kriget, källkritik och terrorism. På samma sätt förhåller det sig med tidslinjen som alla lärare 

utom Inger menar bör innehålla orsaker, händelsen och konsekvenser.  

Vidare slutsatser är att alla lärare anser att det är viktigt att belysa orsaker och bakgrund till 

attacken. Men Inger inkluderar inte detta i sin undervisning. Vanligt förekommande på båda 

stadierna är att förklara orsakerna till attacken genom den amerikanska utrikespolitiken och 

landets kontakter och närvaro med arabiska länder.  I flera fall återgår orsakerna till kalla 

kriget vilket gäller både grundskolan och gymnasiet. Att lärarna är noga med att förklara 

orsaker och till viss del al-Qaidas bakgrund går väl med läroplanernas mål.
566

 

Analysen visar att det inte finns några klara skillnader mellan hur lärare på grundskolans 

senare år och gymnasiet definierar elfte september. Med undantag för Lars ingår begreppet 

attack som en del i lärarnas uppfattning av elfte september, trots att detta inte alltid är deras 

övergripande tolkning av händelsen. Även förklaringar som innebär att elfte september är en 

form av brytpunkt eller symbolhändelse är ganska vanliga. Vanliga konsekvenser är kriget 

mot terrorismen, Afghanistan- och Irakkrigen, islamofobi, ökad säkerhet och 

konspirationsteorier. Det ska tilläggas att alla lärare inte framhåller samma konsekvenser och 

att det finns fler följder, men dessa är inte lika vanligt förekommande. Samtliga lärare utöver 

Daniel enas dock om att konsekvenserna är en viktig del av undervisningen. 

Vanligen förekommande aktörer hos lärare visar sig i analysen vara USA, al-Qaida, 

terrorister, Bush, Afghanistan, Irak, bin Ladin och Hussein. Därutöver kan aktörerna variera 

och förkommer inte i samma utsträckning. Det vanligt att lärarna definierar länder som just 

länder medan det är inte lika självklart att aktörerna förbinds till sina maktpositioner 

exempelvis är detta inte genomgående för Bush. En annan slutsats är att de flesta lärare vill 

inkludera flera perspektiv i sin undervisning.  
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Angående omvärlden och Sveriges del talar lärarna oftast om en polarisering mellan öst och 

väst, andra terrorattacker, islamofobi, påverkan på vardagslivet som ökad invandring och 

införandet av FRA-lagarna. 

Slutsatserna av analysen visar även att samtliga lärare är kritiska mot läroböckerna och 

använder oftast annat material. Det är vanligt med YouTube-klipp, bilder, Internetmaterial 

och dokumentärer. Ofta skildrar bildmaterialet attacken. 

Alla lärare är eniga om att elfte september och dess konsekvenser är viktiga även om det finns 

några lärare på båda stadier som säger att det även finns andra viktiga händelser. 

Undervisningen i ämnet påbörjades antingen vid attacken eller när respektive lärare började 

sin lärarkarriär. Analysen tyder också på att de flesta lärarna utvecklar sin undervisning i takt 

med aktuella händelseutvecklingar med koppling till ämnet. Lärarnas utrymme till ämnet 

varierar mellan att de inte har en uppfattning om detta och upp till fyra till fem timmar. En 

reflektion är att det oftast spenderas mer tid till ämnet på gymnasiet.  

I samtliga av dessa områden visar analysen att det finns likheter och olikheter som enligt vår 

teoretiska ram och analysen beror på faktorer som att läroplanerna tolkas olika, elevernas 

olika förutsättningar, lärarnas olika uppfattningar av ämnet och samhällsklimatet.
567

 

9.2 Hur definierar och behandlar läroböcker elfte september och 

dess konsekvenser 

Slutsatsen visar att de vanligaste kontexterna i läroböckerna är att placera in händelserna i en 

större tidskontext i form av krig och konflikter, terrorism och Mellanöstern. En 

nutidshistorisk kontext är också ganska vanligt förekommande. Men det finns också andra 

mindre kontexter som förkommer hos enskilda läroböcker exempelvis globaliseringen.  

Oftast består läroböckernas tidslinje endast av händelsen och dess konsekvenser. Nästan 

genomgående för analysen på båda stadierna är att läroböckerna inte nämner bakgrund eller 

orsaker till elfte september utan helt fokuserar på händelsen och dess konsekvenser. Detta går 

inte i linje med läroplanerna som menar att det är viktigt att känna till olika människors, 

exempelvis gärningsmännens, livsvillkor.
568

 Det finns några böcker på respektive stadie som 

ger en bakgrund tillsammans med eller utan en förklaring. Ibland förekommer även en 

förklaring utan en bakgrund till händelsen. Samtliga böcker som ger förklaringar till attacken 

menar att al-Qaida ville få bort USA från Mellanöstern. Ofta framhålls även religiösa motiv i 

dessa fall.  
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568 Skolverket u åa; Skolverket u åb;  Skolverket 2011a; Skolverket 2011b. 
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Läroböckerna beskriver ofta händelsen den elfte september som en attack eller ett terrordåd.  

Terrordåd är den enda definitionen av dessa båda som bara återfinns på grundskolan. Attack 

förekommer istället på båda stadierna. Det finns även andra definitioner men dessa är inte 

lika vanliga så som bombdåd och angrepp. Det visar sig att vanliga konsekvenser i 

läroböckerna på båda stadierna är kriget mot terrorismen, Afghanistan- och Irakkrigen, bin 

Ladin och Husseins död. Utöver detta varierar konsekvenserna. I läroböckerna förkommer 

också för det mesta liknande aktörer och syn på dessa. Länder beskrivs uteslutande som 

länder, städer som städer och enskilda personer beskrivs genom sina maktpositioner. Civila 

framställs dessutom ofta som grupp. 

Omvärlden skildras oftast genom reaktioner i form av stöd och motstånd mot krigen eller 

diskussion om fånghanteringen. Utöver detta förekommer det också att internationella 

trupper, däribland svenska, i nämns i samband med Afghanistan.  

Såväl läroböckerna på grundskolan som gymnasiet använder, enligt analysen, en bild av de 

brinnande tornen när de presenterar ämnet. Med undantag för Alla tiders historia (2011) som 

inte inkluderar denna bild. Utöver detta finns det i flera läroböcker på båda stadierna andra 

bilder som är förbundna med texten som föreställer bin Ladin, Hussein, bombningar av 

Afghanistan och Ground Zero. 

Analysen tyder på att läroböckerna anser att ämnet är viktigt eftersom det inkluderas i 

samtliga serier. Det finns också indikationer på att det blir viktigare med tiden eftersom 

utrymmet i samtliga fall har utökats och följt utvecklingen av konsekvenser. När 

läroböckerna påbörjar skildringen av attacken varierar från år 2002 till möjligen år 2013.   

Slutsaten är att utöver detta skiljer sig behandlingen mellan läroböckerna av ämnet i stort, 

vilket beror på en rad faktorer som urval, författare, förlag, marknadens efterfrågan, 

läroplanen och samhällsklimatet.
569

 I dessa ligger även grunden till likheterna. 

9.3 Skillnader och likheter mellan lärare och läroböcker 

Det visar sig i jämförelsen mellan läroböcker och lärare att det oftast förekommer liknande 

kontexter i båda fallen. Men med den skillnaden att lärarna på båda stadierna i vissa fall har 

fler kontexter än vad som nämns i läroböckerna. Detta är framförallt synligt på gymnasiet. 

Det ska tilläggas att det finns ett fåtal kontexter som bara förkommer i läroböckerna på 

respektive stadie.  

Slutsatserna tyder på att trots att lärarna på båda stadierna oftast är väldigt noggranna med att 

ta med orsaker återkommer dessa endast i några få böcker på varje stadie. Istället är det 
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betydligt vanligare att läroböckerna tar sin utgångspunkt i attacken för att sedan gå vidare till 

konsekvenserna. Även lärarna tar upp händelsen och konsekvenserna. Det ska påpekas att 

detta inte är genomgående för grundskolan där Inger skiljer på händelseförloppet och 

konsekvenserna. Som diskussionen ovan har visat utgör även Alla tiders historia (2011) ett 

undantag på sitt stadie genom att presentera Irakkriget innan elfte september trots att 

konflikten betraktas som en konsekvens. 

Lärare och läroböcker är, enligt analysen, eniga om att konsekvenserna bör nämnas i samband 

med elfte september. På båda stadierna definieras ofta händelsen som en terrorattack, dåd 

eller attentat. Andra konsekvenser som är vanliga är kriget mot terrorismen, Afghanistan- och 

Irakkrigen. Utöver detta skiljer sig ofta konsekvenserna åt och framkommer oftast hos endast 

en eller några källor. Det är också vanligt att orsaker och definitioner av attacken och dess 

konsekvenser trots likheter också uppvisar skillnader. Flera konsekvenser nämns också bara 

hos antingen läroböckerna eller lärarna. Detta tyder på att för att undervisningen ska 

inkludera samtliga aspekter av elfte september och dess konsekvenser behöver eleven ta del 

av såväl flera lärare som läroböckers bild.  

I båda stadiernas analyser liknar lärarna och läroböckernas aktörer varandra. Men det är inte 

ovanligt att definitionerna av aktörerna och deras roller varierar såväl mellan lärare som 

läroböcker emellan. Det går också att konstatera att det förekommer fler aktörer i 

grundskolans böcker än hos lärarna medan relationen är det motsatta på gymnasiet. Slutsatsen 

av detta blir att eftersom inga läroböcker eller lärare nämner alla aktörer som kommit upp i 

studien är den bästa metoden för att inkludera alla att kombinera lärarens kunskaper med en 

eller helst flera läroböcker. 

Lärare och läroböcker tar för det mesta upp olika reaktioner från omvärlden och Sverige. Men 

vissa likheter finns då någon av grundskolans lärare och några läroböcker nämner andra 

attacker och kritik mot USA. På gymnasiet är likheterna istället att någon lärare och några av 

läroböckerna nämner protester mot USA:s invasion av Irak. Utöver det skiljer sig de olika 

delarna som lärare och läroböcker talar om.  

Samtliga lärare och läroböcker med undantag för Alla tiders historia (2011) använder bilder 

och i vissa av lärarnas fall Youtube-klipp av de brinnande tornen. Men den nämnda boken 

och Lars tar båda upp bilder på Ground Zero. 

Slutsatsen påvisar att lärare och läroböcker är eniga om att elfte september och dess 

konsekvenser är viktiga att inkludera i undervisningen. Analysen tyder också på att de har 

utvecklat såväl utrymme som innehåll efter aktuella händelseutvecklingar. Hos både lärare 
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och läroböcker varierar det när de började nämna ämnet samt i hur stor utsträckning men 

generellt sätt är lärarna tidigare med detta. 

Det ska tilläggas att lärare och läroböcker trots allt inte inkluderar alla konsekvenser som 

nämns i den bakgrund som studien innehåller och som är baserad på forskning i ämnet. Som 

ett lysande exempel på detta nämner några källor bin Ladins död men forskningen visar även 

andra delar av al-Qaidas utveckling efter attacken. Ett annat exempel är att ingen av de 

intervjuade eller läroböckerna tar upp Obamas drönarattacker i Mellanöstern eller sätter namn 

på Bushdoktrinen och the Freedom Agenda. En generell slutsats av studien är att vare sig 

lärare eller läroböcker tar upp alla perspektiv och konsekvenser. Till mångt och mycket tyder 

istället analysen på att vad som tas upp till stor del styrs av vad lärare och läroboksförfattare 

värderar som relevant material utifrån olika faktorer i samtiden. Det är med andra ord, liksom 

titeln på denna studie, något som framförallt ligger i betraktarens ögon. Analysen visar också 

på att även om lärarna finner läroböckerna bristfälliga behövs de för en mer mångfalsetterad 

undervisning.  

9.4 Vidare forskning 

Tidigare forskning har undersökt elfte september och dess konsekvenser ur ett internationellt 

perspektiv eller utifrån andra länder. Det finns några svenska studier men ingen som har 

kombinerat lärare och läroböckers skildringar av ämnet och jämfört dessa. Därför är vårt 

bidrag till kunskapsbanken av kumulativ natur då den delvis tar avsprång i tidigare forskning 

men samtidigt utvecklar denna. Studien ger en inblick i hur några svenska lärare och 

läroböcker på grundskola och gymnasium resonerar i ämnet. Resultatet visar många likheter 

med tidigare forskning i såväl Sverige som internationellt men även vissa skillnader. Detta 

resultat kan bidra till en större medvetenhet om den bild eleverna får av elfte september och 

dess konsekvenser. Förhoppningen är även att denna medvetenhet ska leda till en mer 

mångfalsetterad och genomgående undervisning om denna aktuella händelse. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra lärarnas och läroböckernas 

resonemang med den forskning som finns på om elfte september och dess konsekvenser. 

Detta har gjorts på ett övergripande sätt i denna studie, eftersom det inte ingår i syftet, men 

kan utvecklas betydligt i framtida forskning. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 

vidareutveckla studien och jämföra den med andra länders lärare och läroböcker. Detta 

påminner om Hermans studie men utan dess politiska karaktär.
570

  

                                                   
 
570 Herman 2010. 
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10. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare och läroböcker på grundskolan och 

gymnasiet resonerar kring sin undervisning gällande elfte septemberattackerna och dess 

konsekvenser samt jämföra deras bilder mot varandra på respektive stadie. Detta tillsammans 

med den tidigare forskning som har gjort på området ledde fram till följande frågeställning: 

1.  Lärares didaktiska tänkande: Hur resonerar berörda lärare kring sin undervisning om elfte 

september och dess följder?  

2. Läroböckers innehåll: Hur definieras och behandlas elfte september och dess följder i 

svenska läroböcker? 

3. Jämförelse av lärares resonemang och läroböckernas innehåll: Vilka skillnader och 

likheter finns mellan lärarnas resonemang och framställningarna i läroböcker i historia 

på respektive stadium?  

För att besvara frågeställningarna användes främst kvalitativa metoder. Detta innebar att 

intervjuer och textanalys inspirerad av Herman brukades men även komparation mellan lärare 

och läroböcker på respektive stadie. I analysen nyttjades ett bicollage av innehållsanalys och 

meningscentrering. De teoretiska utgångspunkterna som studien grundar sig på är 

historiedidaktik, historiemedvetande och forskning om läroböckernas utformande.  

Resultatet av studien visar att det finns både stora skillnader och likheter i hur lärarna 

resonerar i ämnet. Dessa likheter och skillnader återfinns även mellan läroböckerna och i 

jämförelsen mellan de båda källgrupperna. Likheterna och skillnaderna rör samtliga teman 

som denna studie har berört i form av kontexter, tidslinje, historisk bakgrund, motiv och 

förklaring av elfte september, definition av elfte september och dess konsekvenser, aktörer, 

omvärlden och Sveriges reaktioner, material samt utrymme. Ett exempel på dessa likheter 

och skillnader är att samtliga källor uppvisar liknande tidslinjer. Den stora skillnaden i det 

fallet ligger i att läroböckerna sällan behandlar orsakerna till elfte septemberattackerna.  

Resultatet stämmer därmed väl överrens med studiens teori och till stora delar med tidigare 

forskning. Lärarna är tveksamma till läroböckerna men resultatet av studien visar ändå att 

lärare och läroböcker kompletterar varandra eftersom ingen berör all fakta på området. Båda 

behöver därmed ha en plats i en mer mångfasetterad undervisning, men trots det visar tidigare 

forskning att det finns områden som inte behandlas av någon källa.  
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12. Bilagor 
12.1 Bilaga 1 
Intervjubrev 

Hej,  
Vi heter Emma Svanström och Emmy Johansson och läser nu sista terminen till lärare i 

grundskolans senare år och gymnasiet på Linneuniversitetet. Nu i höst skall vi skriva vårt 

examensarbete i historia som kommer att behandla hur elfte septemberattackerna skildras i 
skolans undervisning och läroböcker. Vi undrar om det finns möjlighet att intervjua några 

historielärare på er skola om deras undervisning av elfte septemberattackerna. Intervjun 

kommer att ta max en timme.  

Tack på förhand! 
 

/ Emma Svanström & Emmy Johansson 
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12.2 Bilaga 2 
Intervjufrågor examensarbete 

Allmänna frågor 

- Hur länge har du varit lärare? 

 

- Hur kom det sig att du blev historielärare? 

 

- Vad är det roligaste med att vara lärare?  

 

- Vad är det som är gör att det kanske är mindre roligt att vara lärare? 

 

Elfte september och dess konsekvenser 

Undervisningsplanering 

- Anser du att nutidshistoria är viktigt? varför? Varför inte? 

 

- Hur skulle du definiera elfte september och dess konsekvenser?  

 

- När började du undervisa om elfte september och dess konsekvenser? 

 

- Vad är det för material som du vill få med när du planerar din undervisningen om ämnet?   

 

- Hur väljer du ut undervisningsmaterial? 

 

- Vilka läroböcker använder du dig av?  

 

- Varför använder du dig just av dessa läroböcker? 

 

- Använder du något annat material än läroböckerna när du planerar undervisningen? 

 

- Varför har du valt undervisningsmaterial som du har gjort? 

 

Kurs och läroplaner 

- Finns det några utmärkande skillnader på undervisningen i och med den nya läro- och 

ämnesplaner? Varför?  
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- Har undervisningen blivit svårare att planera i och med den nya läroplanen? Varför? 

 

- Anser du att läroplanerna i historia förespråkar undervisning om elfte september? Varför? 

Varför inte? 

 

Undervisning 

- Har du under årens gång förändrat din undervisning i om elfte september och dess 

konsekvenser? På vilket sätt? 

 

- Hur många undervisningstimmar ägnar du till elfte september attackerna och dess följder?  

 

- Hur viktig anser du undervisningen om elfte september och dess konsekvenser är i 

jämförelse med annat?  

 

- Vad anser du bör nämnas i undervisningen om elfte september och dess följder?  

 

- Vad är målet med undervisningen om elfte september attackerna?  

 

- Upplever du att det är svårare att undervisa om elfte september än andra områden i 

historian? Varför? Varför inte? 

 

- Hur skulle en mindre lyckad undervisning om elfte september och dess konsekvenser se ut?  

 

- Hur skulle en lyckad undervisning om elfte september och dess konsekvenser se 

ut? 

 

-  Vad önskar du att eleverna skall kunna efter avslutad undervisning?  

 

Eleverna 

 

- Hur möts du av eleverna när du ska undervisa om elfte september och dess konsekvenser?  

 

-  Hur jobbar du för att eleverna ska få en så rättvis bild av elfte september och dess 

konsekvenser som möjligt? 



120 

 

 

-  Är du rädd att du ska säga något som kan uppfattas som kränkande gentemot någon elev 

när du undervisar om elfte september och dess följder?  

 

 

Allmänna frågor igen 

  

- Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

- Hur upplever du att det är att vara historieslärare idag?  

 

- Finns det några utmärkande likheter/skillnader idag mot när du började som historielärare?  

 

- Hur många elever går på denna skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

12.3 Bilaga 3  
Utdrag ur mail från Rickard Vinde 
 
…Vilka läroböcker i Historia för högstadiet som är populärast, d.v.s. marknadsandelarna, är 

tyvärr affärshemligheter. Däremot är det väl känt att det största läromedelsförlagen för 

grundskolan är Gleerups, Liber, Natur & Kultur och Sanoma. De är samtliga medlemmar i 

Svenska Läromedel. På vår hemsida under Om oss – Medlemsförlag finns kontaktuppgifter 

till förlagen. På deras hemsidor kan ni hitta läroböcker i Historia och de är förmodligen 

samtliga helt representativa, även om några kanske är mer populära. Alla läromedel ska 

emellertid enligt Svenska Läromedels stadgar hålla hög kvalitet. Läroplanen kräver som ni 

vet att elever har rätt att få läromedel av god kvalitet och att rektor har ett särskilt ansvar för 

att se till att de får det. 

 

Rickard Vinde 

 

VD Svenska Läromedel  
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12.4 Bilaga 4  

Arbetsfördelning 

Till stor del är denna undersökning ett gemensamt arbete. Inledning, syfte och disposition är författat 

tillsammans. Gällande bakgrunden är den historiska delen kring elfte septemberattacken och dess 

konsekvenser skriven av Emma medan stycket som behandlar läroplanerna är författad av Emmy. Vårt 

forskningsläge delades upp och författarna studerade och skrev ungefär halva var. Sammanställningen 

av tidigare forskning som ledde fram till frågeställningarna är ett gemensamt arbete som utarbetades 

genom diskussioner. Gällande material och metod har arbetat delas upp och de delar av 

undersökningen som berör intervjuer och intervjuteknik är författade av Emma medan de som berör 

texter och textanalys och skriven utav Emmy. Emmy har även författat den komparativa metoden. 

Emma har arbetet fram analysmetoden. Uppdelningen beror på att respektive författare inte har arbetat 

med den metoden tidigare, vilket vi anser är en fördel för att kunna betrakta metoden med observanta 

ögon och dessutom skapar detta en kombination av erfarenhet hos den person som tidigare har arbetat 

med metoden. Intervjuerna har delats upp jämt likt läroböckerna. Ett undantag är Epos som författarna 

arbetade tillsammans med för att få en gemensamt utgångspunkt.  

 

Teorikapitlet är utarbetat av Emmy, bortsätt ifrån val av teori och problematisering av densamma som 

har skapats gemensamt. Det skall också framhållas att det fanns ytterligare ett teoretiskt perspektiv som 

utarbetades utav Emma. Den valdes bort utav utrymmesskäl. De resterande delarna är en gemensam 

produkt eftersom en uppdelning inte hade gagnat slutsatserna. 
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