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Abstract 

 

The purpose of this essay is to examine how different textbooks present World War I. 

Both the causes of the war and who got the blame are examined as well as how the 

different textbooks present these issues. To be able to study these issues four different 

periods of time were examined through four different textbooks that all has been used in 

Swedish secondary school. The overall view from the textbooks was that the general 

disturbances in the Balkans and the current alliance politics were the reasons for the 

emergence of the war. All textbooks agree that Germany alone was, through the treaty 

of Versailles, blame for the whole war. The textbooks are all influenced by the current 

curriculums and the prevailing society, reasons why they may differ. Despite this, the 

study shows that the differences are not that big.  
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1. Inledning 

”Vid studiet av skolans historia söker man i förra fallet svar på frågan hur skolan fungerat 

och varför den fått sin speciella utformning, medan man i det senare fallet försöker utröna 

på vilket sätt skolan förändrat samhället eller skapat förutsättningar för förändringar.”1 

Världen är i konstant förändring och detta påverkar även hur skolorna måste förhålla sig 

till sin omgivning för att skapa förberedda medborgare. Detta fick mig att vilja 

undersöka huruvida stoffet i läromedel förändras över tid, vilket påverkar vad som skall 

finnas i dagens undervisning.  Nya fynd, nya tolkningar, nya insikter gör det omöjligt 

för oss människor att endast skapa oss en enda uppfattning eller tolkning av något. Detta 

återspeglas i skolan, där lärare och elever får anpassa sig efter nya direktiv från 

regeringen och skolverket i from av styrdokument och dylikt. 

Under min praktik som historielärare blev jag tilldelad att undervisa om första 

världskriget för en tekniketta på gymnasiet. Min handledare gav mig fria tyglar att 

bestämma vilket stoff undervisningen skulle bestå av, men hade vissa 

rekommendationer och önskemål om vad som skulle kunna vara rimligt att ta upp. Det 

som gjorde detta mer intressant var att denna lärare inte använde sig av en historiebok i 

sin undervisning. Han skapade eget material som eleverna fick ta del av i 

undervisningen. Detta gjorde att även jag som lärarstudent fick skapa eget material som 

eleverna skulle få ta del av, vilket var väldigt utmanande och lärorikt. Jag fick därför 

upp ett intresse för hur läromedel skildrar konflikten och händelsen första världskriget.  

 

 

 

  

                                                 
1 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 11 
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2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur olika läromedel över tid hanterar 

samma historiska händelse. I och med att styrdokumenten förändras över tid och olika 

former av kunskap prioriteras är det därför intressant att ta reda på hur läromedlen 

förändras. 

Som framtida lärare inom ämnet är det även av personligt intresse jag gör denna 

undersökning. Följande frågeställningar har formulerats för studien: 

 Hur beskriver läromedlen på krigsorsakerna till första världskriget? 

 Hur beskriver läromedlen skuldfrågan till första världskriget? 

 Hur skiljer sig innehållet ifrån varandra och vad kan det bero på? 

3. Metod och teori 

För att få arbetet konkret och förståeligt valdes fyra olika tidsnedslag i historien där 

historiska läromedel undersöktes. 

Det första perioden som undersöktes var 1950-talet, som influerades av skolreformerna 

från just 1950 och tiden där innan. Den andra tidsperioden är 1970, som påverkas av 

1964 och 1970 års skolreformer, som förändrade gymnasieskolans struktur och läroplan 

påfallande.2 Den tredje perioden som undersöktes var 1994, som påverkades av den 

dåvarande nya skolplanen och styrdokumenten Lpf 94.3 Den fjärde perioden 

undersöktes var tiden efter 2011, då ännu en ny läroplan för ämnet historia i 

gymnasieskolan kom till verket.4 

Undersökningen har ett kvalitativt förhållningssätt med en induktiv ansats. Syftet med 

en kvalitativ undersökning är att skapa en djupare förståelse snarare än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls av en kvantitativ metod.5 Med hjälp av en 

kvalitativ analys kan olika mönster, betydelsefulla eller triviala, uppstå vilket gör det 

lättare att finna en mening i den insamlade empirin.6 För att kunna dra slutsatser utifrån 

det insamlade materialet har ett induktivt förhållningssätt valts. Med ett induktivt 

förhållningssätt menas att slutsatser dras utifrån insamlad och analyserad information.7 

                                                 
2 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 123-124. 
3 Läroplan för obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolreformerna. S. 3. 
4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. S. 66. 
5 Patel, R & Davidson, B, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, s.119. 
6 Fejes, A. & Thornberg, R, Handbok i kvalitativ analys, S. 32. 
7 Denscombe, M, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

S.29. 
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3.1 Källmaterial 

Urvalet av läroböcker har valts ut efter det utbud som Linnéuniversitetets bibliotek och 

Kalmar stadsbibliotek innehaver. Valet av dessa titlar har också varit beroende av 

utgivningsåret då boken skall ha publicerats i samma vända som en ny kursplan har 

kommit i verket för att få en övergripande bild på hur skolan och läromedlet förändas. 

Det fanns ett begränsat utbud av läromedel över tid vilket gjorde att jag fick anpassa 

undersökningen utifrån detta. Nedanför presenteras de titlar som publicerade inom 

tidsramen för de olika tidsperioderna som uppsatsen ämnar undersöka. 

Den första boken som undersöks är Allmän historia, skriven av Martin Bäcklin. Boken 

är utgiven år 1954 och är utgiven av Almqvist & Wiksell/Geber i Stockholm.  

Den andra boken är Historiens huvudlinjer, skriven av Per-Erik Brolin, Åke Holmberg 

& Leif Dannert. Boken är utgiven år 1984 och är första upplagan och utgiven av 

Almqvist & Wiksell läromedel i Stockholm. 

Den tredje boken som undersöktes var Epos, skriven av Robert Sandberg (red). Boken 

är utgiven 2000 och är första upplagan och utgiven av Almqvist & Wiksell i Stockholm. 

Den fjärde boken som är med i undersökningen är Historia 1a, skriven av Sten Elm och 

Birgitta Thulin. Boken är utgiven 2011 och är tredje upplagan och utgiven av Interskol i 

Limhamn. 

3.2 Disposition  

Bakgrunden kommer inledningsvis beröra den svenska skolan som helhet under en 

längre period. Detta för att skapa ett övergripande material som kan tydliggöra hur den 

rådande skolan såg ut och vad den ville åstadkomma samt för att kunna göra en 

kvalitativ analys som hjälper mig att besvara den sista frågeställningen.  

Därefter kommer resultatet, där läroböckernas framställning av orsakerna och 

skuldfrågan kommer att presenteras. 

Avslutningsvis kommer det en diskussion där materialet diskuteras och en slutsats där 

frågeställningar kommer att besvaras.  
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4. Bakgrund 

Skolan står under en konstant förändring i och med att samhället kontinuerligt 

utvecklas. Nya idéer hägrar och nya influenser tas in i skolans värld som också 

avspeglar sig på den rådande skolplanen och i sin tur läromedlen. I detta kapitel 

kommer jag att skapa ett material som återspeglar skolans struktur över tid. Detta 

material kommer även ge mig möjligheten att göra en kvalitativ analys. 

4.1 Skolans allmänna struktur fram till 1950-talet 

4.1.1Folkskolan  

Året 1842 brukar anges som introduktionsåret för den obligatoriska folkundervisningen. 

Sixten Marklund menar i sin bok Skolsverige 1950-1975 att det är missvisande och att 

den började långt tidigare. År 1686 års kyrkoordning hade stadgat att allmogen skulle 

lära sig att ”läsa i bok” och omgiven av jesuitpräster och katolska motreformation, där 

varje svenska skulle ansvara lära sig att läsa i de heliga skrifterna. År 1842 var det riket 

och regeringen som tog ett beslut om en allmän folkundervisning. Detta innebar att 

socknarna främst fick ansvaret att inrätta skolor och anställa lärare i sina respektive 

områden. Församlingarna påbjöds alltså att organisera de yttre förutsättningarna för en 

reguljär folkundervisning. Kommunerna skulle även tillhandahålla de ramar och 

ramfaktorer utifrån den rådande läroplikten. Läroplikt blev skolplikt menar Marklund. 

År 1847 då folkskolan enligt regeringen skulle vara inrättad, undervisades endast drygt 

hälften av landets barn i den obligatoriska skolan. Marklund menar även att barnens 

skolgång var oregelbunden p.g.a. det rådande samhället. Jordbrukssamhället och dess 

föräldrar förväntades sig att barnen stannade hemma för att hjälpa med diverse sysslor. 

Enligt folkskolinspektörers berättelser från 1860-talet bevisade dem att endast omkring 

hälften av alla inskriva elever hade varit närvarande vid inspektionstillfällena.8 

Folkinspektörernas berättelser återgav ofta, kanske felaktigt, föräldrarnas fattigdom och 

en ovilja hos föräldrarna att barnen skulle lämna sina arbetsuppgifter hemma på gården 

istället för att gå i skolan. Skolan hade även ett begränsat realkapital i lokaler och 

läromaterial. Det var även ofta ett 70-tal elever på en enda lärare vilket ofta ledde till att 

undervisningen skedde växelvis, en s.k. Lankastermetod.9 Under det senare 1800-talet 

ökade även tillkomsten av s.k. mindre folkskolor. Syftet med detta var att öka 

upptagningsområdet av skolpliktiga barn, då alla barn inte hade möjlighet att 

                                                 
8 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.1 1950års reformbeslut S.14-15. 
9 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.1 1950års reformbeslut. S.16-17. 
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transportera sig till sockenskolan. Dessa verksamheter fick även ”fritt fram” efter en 

kungörelse 1853 att sådana skolor skulle allmänt få inrättas. Genom bestämmelsen att 

dessa skolor skulle kunna upprättas kunde skolorna anställa oexaminerade lärare, i 

förekommande fall efter kunskapsprov inför kyrkoherden och skolstyrelsen, blev det 

trots den stora lärarbristen möjligt att hålla dessa skolor igång. Detta var närmast en 

krisåtgärd, dessa folkskolor inrättades inte endast i glesbygden utan även i tätorter. 

Dessa folkskolor kom alltså att fungera som parallellskolor till den egentliga folkskolan. 

Under 1880-1920 genomgick i genomsnitt var tionde elev sin skolplikt i en sådan skola. 

Den folkskola som inrättades på 1800-talet såg sig vara otillräcklig, otidsenlig och 

bristfällig skriver Sixten Marklund. Den sista delen av denna form av folkskola 

försvann i och med tillkomsten av 1958 års folkskolestadga, som kommer att klargöras 

senare i kapitlet. 1906 tillsattes en folkundervisningskommitté som fanns fram till 1914. 

Kommitténs arbete ledde till en serie riksdagsbeslut som gradvis gav folkskolan en 

organisation och ett innehåll som till mestadels kvarstod fram till 1950. Man fick t.ex. 

på central nivå ett eget centralt ämbetsverk 1914. 1920 slogs folkskoleöverstyrelsen och 

läroverksöverstyrelsen ihop och skapade skolöverstyrelsen. Denna myndighet fick ett 

centralt ansvar för skolans reformering enligt politiska beslut. En ny och för första 

gången systematisk organiserad läroplan för folkskolan kom till, nämligen 1919 års 

undervisningsplan.10 

Andra betydande effekter som folkskoleundervisningskommittén lade grund för var 

tillkomsten av fortsättningsskolorna, 1918, som en allmän påbyggnad av folkskolan och 

en ny folkskolestadga 1921. Den nya undervisningsplanen innebar stora förändringar i 

den svenska skolan. Religionsundervisningen ändrandes från den tidigare dominerande 

katekesläsningen nästa slopades, de främmande språken introducerades, dock blygsamt, 

i undervisningen. Det introducerades även hjälpklasser och olika former av 

specialundervisning, samt hembygdsundervisning. Marklund skriver dock att den 

viktigaste frågan under denna tid var folkskolans anknytning till den s.k. högre 

utbildningen. Detta problem löstes temporärt genom ett riksdagsbeslut 1927 och 

läroverksstadgan av påföljande år om den s.k. dubbla anknytningen, d.v.s. övergång till 

femårig realskola och sjuårig flickskola efter fyra folkskoleår och till fyraårig realskola 

och sexårig flickskola efter sex folkskoleår. Den förra anknytningsformen reserverades 

                                                 
10 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.1 1950års reformbeslut. S.18-19. 
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för städerna, medan den senare formen, som formellt gav ett års längre studietid, i 

huvudsak tillkom landsbygden.11 

I Sixten Marklunds bok, Skolan förr och nu, beskriver han det svenska skolsystemet 

som efterblivet gentemot resterande av Europa omkring 1940-talet. Så sent som 1936 

hade riksdagen beslutat att förlänga den sexåriga folkskolan till sju år. Det sjunde 

skolåret skulle genomföras under perioden 1937-1940. Marklund skriver 

fortsättningsvis att i vissa kommuner, främst i storstäderna, hade man redan en åtta- 

eller nioårig obligatorisk folkskola. Andra världskriget medförde även vissa 

komplikationer i utbildningssystemet i form av ekonomiska problem, vilket gjorde att 

man fick skjuta upp det sjunde skolåret ytterligare fem år. Först 1949 anslöts sig de sista 

skoldistrikten till den minst sjuåriga folkskolan. Sverige riskerade att bli akterseglat, 

skriver Marklund. Det var inte bara folkskolan som var ett problem utan även 

övergången till högre skolor för vidare utbildning. Andelen elever som fortsatte i högre 

skolor var lägre i Sverige än i flertalet övriga länder.12 

Richardsson skriver i sin bok, Svenska utbildningshistoria, att 1940 inleddes av en 

period av intensivt reformarbete och en expansion av den högre skolan. Den först 

skolutredningen gavs i uppgift att ta itu med 24 specifika problem och till dessa kom de 

frågor om skolans mål och värdegrund av övergripande natur som en effekt av andra 

världskriget. Ett av dessa problem var bl.a. gymnasiets organisation och innehåll. 

Problemen var till synes många, menar Richardsson, framförallt sammankopplingen 

mellan folkskolan och de högre skolorna. Denna skolutredning som blev tillsatt hann 

inte slutföra sitt arbete innan den socialdemokratiska regeringen som kom 1945 och 

tillsatte en parlamentarisk utredning 1946.13 I denna nya skolutredning, med 

ecklesiastikministern Tage Erlander som ordförande, var man i stort sätt eniga om att 

man skulle skapa en samorganisation av folkskola och realskola.  

Enhetsskolan var en sammanslagning av de olika skolornas berörda åldersstadium till en 

gemensam skola. Denna nya tilltänka institution bidrog till en stor förvirring som även 

karaktäriserade den skolpolitiska debatten under 1950-talet.14 

4.1.2 Läroverket 

Folkskolan kom till sent, medan läroverket har en längre historia. Genom reformationen 

blev kyrkan i vårt land en statskyrka. Den skola som hörde till kyrkan skulle nu läggas 

                                                 
11 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.1 1950års reformbeslut. S.20-21. 
12 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.31-32. 
13 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu.S.109-110. 
14 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu.S.110-111. 
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under riksstyrelsen. År 1571 kom den första skolordningen som en del av 

kyrkoordningen från samma år. Marklund skriver att skolan bara omfattade tre till fyra 

klasser och varje klass omfattade två år, med huvudämnen som latin, 

kristendomskunskap och kyrkosång. Inga realämnen förkom, men skolordningen 

nämner dock retorik och dialekt. Det svenska gymnasiet fick en fast organisation genom 

1649 års skolordning. Detta gymnasium kom sedan att väsentliga avseenden vara 

oförändrat i tvåhundra år. Gymnasiets ämnesuppsättning berodde på vilka lärare som 

fanns tillgängliga på skolan. Direktiven var att det skulle finnas sju olika lektorer, där 

två skulle ha teologi, en ämnena logik och fysik, en retorik och latinsk vältalighet, en 

historia och poesi, en grekiska och en matematik. En särskild ettårig skriv- och 

räkneklass som senare kom att kallas apologistklasser och som byggde skolans första 

klass inrättades. Det fanns även ett alternativ mot de borgliga yrkena med en mer 

målinriktad tvåårig utbildning för de som inte tänkte fortsätta sin utbildning. Marklund 

hävdar att en differentiering infördes i den dittills enhetliga lärdomsskolan och med det 

en differentieringsdebatt.15 Trots denna differentiering samt den förstärkning man fick 

av humanistiska och naturvetenskapliga inslag i undervisningen var skolan fortfarande 

förankrad i de teologiska ämnena. Marklund skriver fortsättningsvis att 1649 års 

gymnasium var ett fast organiserat latinläroverk. De humanistiska inslagen i 

undervisningen från 1649 fick se sig åsidosatta i och med 1693 års nya skolordning. 

Detta innebar att skolan återigen fick ge plats för teologin samt bibelspråken grekiska 

och hebreiska. Studentexamen blev även uppfunnen. Marklund menar att detta var ett 

sätt att sätta spärr för adelns självpåtagna rätt att sända sina barn direkt till akademin 

utan att ha en grundläggande utbildning. Detta infördes för att ”demokratisera” 

utbildningen. 1724 år skolordning utmärks för att vara en disciplinär åtgärd, där vid 

förseelser blev bestraffad med ris eller stockstraff. Det tillsattes även 1745 en 

uppfostringskommission som bestod av ämbetsmän och politiker. År 1807 kom en ny 

skolordning, denna ordning satt fart ännu en gång på apologistklasserna, som under 

årens lopp hade försvagats, och blev ettårig eller tvåårig. Ämnen som introducerades i 

undervisningen var moderna språk, historia och geografi.16  

För läroverkens del var även den fylld med reformplaner och debatter om anpassning 

till det nya samhället som växte fram och ständigt förändrades. Utvecklingen ledde till 

en rikare differentiering då ny arbetsuppgifter uppstod inom näringslivet, vilket även 

                                                 
15 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.18-19. 
16 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.1 1950års reformbeslut S.23-24. 
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enligt Richardsson ledde till ett ökat politiskt inflytande hos borgliga grupper. För denna 

nya politiskt- och socialt medvetna medelklass, som bestod av ett nyttoinriktat 

bildningsideal, stod det klart att det gamla utbildningssystemet var uråldrigt.17 År 1825 

tillsattes en ny stor uppfostringskommitté som bestod av 35 stycken ledamöterna, 

däribland dem fanns det individer som ansågs vara landets ledande kulturpersonligheter. 

Denna kommitté kallades även för snillekommittén. Trots sitt smeknamn lyckades man 

inte komma fram till något gemensamt förslag på hur skolan skulle se ut. Dock lyckades 

enskilda ledamöter komma fram med idéer som kom att ha stor roll för skolans fortsatta 

utveckling, t.ex. inrättandet av förskolan i Stockholm. Det som kommittén hade svårt att 

komma överens om gällde ”moderniseringsfrågan” och latinets ställning i skolan. I och 

med läroverkscirkuläret som inträdde 1849 stärktes realämnena i skolan. Cirkuläret 

förenade även den mer praktiskt inriktade apologistskolan med lärdomsskolan som 

därtill förenades med gymnasiet till ett mer enhetligt och sammanhängande läroverk. 

Befrielsen från latinet, grekiskan och hebreiskan kom dock med ett pris, då elever som 

gick reallinjen inte hade rätten att avlägga akademiska examina. I och med denna 

reform kom skolan att, i ett helt sekel, vara uppdelat i två olika linjer: latinlinjen och 

reallinjen. Latinlinjen kvarstod som den dominerande linjen långt in på 1930-talet och 

inte för än 1950 tillkom en ny linje som kallades för den allmänna linjen.18 Behovet av 

de nya kategorierna av tjänstemän växte och där igenom anpassade sig även 

utbildningen. 1905 års läroverksstadga banade vägen för att realskolan fick en fristående 

och enhetlig del i systemet med en egen examen. Bakom den nya läroverksstadgan låg 

även debatter kring skolans mål och medel, skriver Marklund. En riksdagsman vid 

namn S A Hedin yttrade genom sin skrift ”Om latinherraväldet” att reallinjen inte hade 

fått den önskade effekt som den skapades för och att det behövdes mer allmän 

medborgaruppfostran i läroverket. Reallinjens status sågs fortfarande som underlägsen 

socialt och kunskapsmässigt kontra latinlinjen. Krav på ökad specialisering och minskad 

ämnesbredd ökade dock markant efter 1905 års läroverksstadga. En ny skolkommission 

tillsattes 1918 och man kom med ett förslag 1922 att gymnasiet skulle bli alltigenom 

treårigt och uppdelas på tre linjer istället för två. Utöver reallinjen och latinlinje skulle 

också en nyspråkiglinje finnas. 1920-talet var en politiskt orolig period, där flera 

regeringsskiften ägde rum, vilket gjorde att förslaget inte utfärdades för än 1928 års 

läroverksstadga. I denna stadga minskades även ämnesmängden, men valmöjligheterna 

                                                 
17 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 58-59. 
18 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 60-61. 
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inom utbildningen blev desto fler. Dessa ser sig även reduceras i och med 1933 års 

reviderade lärostadga som gällde enda fram till 1950.19 

I boken, Historien på gymnasiet, skriver man att man utförde vissa utredningar under 

1930-talet gällande läroböcker. År 1938 tillsattes en Läroboksnämnd som gav ut en 

förteckning för vilka läroböcker som ansågs vara godkända att använda i 

undervisningen. Vilka böcker som skolorna fick välja mellan är bekant för tiden efter 

1940, dock inte vilka som faktiskt användes. I viss utsträckning är det även svårt att 

uttala sig om ej godkänt material som enligt läroboksnämnden användes och i vilken 

utsträckning. Göran Andolf, som är författare för boken, skriver även att 

valmöjligheterna under 1930-1957 var väldigt begränsade och näst intill obefintliga.20 

4.2 Skolans allmänna struktur 1950 till 1970 

1950 års riksdagsbeslut var resultatet av en politiks kompromiss, vilket utgör 

förklaringen till att det var formellt oklart. Beslutet innebar att vid tillfälle, som senare 

skulle fastställas, införa en nioårig skolpliktigt grundad enhetsskola avsedd att ”i den 

mån den tillämnade försöksverksamheten ådagalägger lämpligheten”.21 

De skolpolitiska problemen som uppstod gällande läroverken under denna period var 

mer komplicerade och svårlösta än de som berörde folkskolan. Detta hängde ihop med 

att läroverket utgjorde en förberedelseskola för universitetet och därför inte kunde 

reformeras utan hänsynstagande till deras önskemål och dels p.g.a. de vetenskapliga och 

samhälleliga förändringarna menar Richardsson. Fortsättningsvis skriver Richardsson 

att läroverket var mer beroende av förändringar i fråga om avnämarnas önskemål och 

behov än folkskolan.22 

Tillkomsten av 1950 års skolbeslut har en ideologisk präglad förklaring menar 

Richardsson. En annan bidragande faktor till att skolan var i behov av en reform var 

även det växande elevantalet.23 

”Vi ställs genom utvecklingens egen gång inför nödvändigheten att söka de 

organisatoriska formerna för en ny fas i vår folkundervisnings historia” 
24 

Denna utveckling gjorde att den befintliga realskolan, som var avsedd för ett urval av 

skolbegåvade elever, inte passande för den stora gruppen elever som sökte sig dit. 

Bristen av platser i realskolan och flickskolan var därför en viktig fråga som drog till sig 

                                                 
19 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.19-20. 
20 Andolf, G. Historien på gymnasiet. S.119-120. 
21 Richardsson, G. Det svenska skolväsendets historia. S.48-49. 
22 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 97. 
23 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 113. 
24 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 113. 
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stor uppmärksamhet under 50-talets valrörelser och något som politikerna inte kunde 

åsidosätta.25 

1950 års skolbeslut skulle dock komma att ha en stor avgörande betydelse för 

utvecklingen emot enhetsskolan, då riskdagen 1957, genom ett uttalande att 

försöksverksamheten skulle leda fram till en för alla skolpliktiga barn gemensam 

skola.26 År 1953 genomfördes även en förändring inom gymnasiet där en tredje linje 

infördes, en s.k. allmänlinje. Den allmänlinjen med uppdelning på en social och en 

språklig gren. Utöver det allmänna gymnasiet fanns även handelsgymnasier och 

tekniska gymnasier, gymnasier som kallades för fackgymnasier.27 

Utvecklingen fortsatte och 1962 kom det nya skolbeslut som innebar ännu mer 

förändring i skolan. Folkskolan, realskolan och flickskolan skulle avvecklas och ersättas 

med en 9-årig obligatorisk skola med kommunen som huvudman, vilket innebar att det 

sekelgamla parallellskolesystemet  avskaffades.28 Beslutet om den nya grundskolan som 

kom 1962 gjorde även att den gymnasiala strukturen förändrades. 29 

I och med det kom 1964 års gymnasiereform, som mynnade ut i 1965 års läroplan, som 

medförde att gymnasieskolan blev treårig. Det treåriga gymnasiet var uppbyggt efter en 

princip som innebar successiv differentiering menar Richardsson, där första året endast 

hade fyra tillvalsgrupper med åtskilliga ämnen gemensamma för de olika grupperna. 

Det andra året hade en annan uppdelning i fem olika linjer, humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk. Detta motsvarade 

nästan den tidigare gymnasieorganisationen. Vid det tredje året förekom det bara på 

vissa en förgrening eller variation, t.ex. hade den tekniska linjen fyra årskurser.30 Detta 

kom att kallas ”det nya gymnasiet.31 I och med de nya strukturerna ändrades även synen 

på vad gymnasieskolan skulle uppfylla. Marklund skriver att verksamhetsreformerna i 

gymnasiet måste ses i relation till det allmänna mål statsmakterna ställde på 

skolstadiet.32 I definitionen som gavs i gymnasiets läroplan stod det: 

”Gymnasiets utbildning bygger på grundskolan och skall tjäna som grund dels för 

fortsatta studier vid universitetet och högskolor och annan postgymnasial utbildning, dels 

för omedelbar yrkesutövning.”
33 

                                                 
25 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 113. 
26 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 114. 
27 Richardsson, G. Det svenska skolväsendets historia. S. 52. 
28 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 115. 
29 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.56-57. 
30 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 124. 
31 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.56-57. 
32 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.58. 
33 Läroplan för gymnasiet., Skolöverstyrelsen. 1965. S.14. 
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Med nya värderingar och ett nytt synsätt att se på gymnasieskolan förändrades även 

arbetsformerna. Tim- och kursplaner konstruerades och möjliggjorde nya studie- och 

verksamhetsformer menar Marklund. I det gamla gymnasiet var kurserna splittrade och 

spridda över flera år, medan man nu under ”det nya gymnasiet” la ihop tidigare 

fristående ämnesbitar till större enheter. En annan form av koncentrering av ämnena 

gjordes som nu lästes under en eller två årskurser istället för att göra som förr och sprida 

ut dem över tre eller fyra läsår. Detta gjorde att eleverna läste färre ämnen samtidigt. 

Den nya läroplanen innebar även att samhällskunskapen och historian, som tidigare var 

sammansatta, separerades från varandra.34 I läroplanen för gymnasiet 1965 står det även 

tydligt utskrivet att ”De två världskrigens epok” är ett av huvudmomenten som skall 

läsas under årskurs två i gymnasiet. Det står även utskrivet att för de båda världskrigen 

ska orsaker, uppkomst och förlopp studeras. Det framgår även att de nordiska länderna 

skall behandlas under detta avsnitt. Det står även i dokumentet att det är betydelsefullt 

för eleverna att lära sig skilja mellan fakta och omdömen, samt att saklighet och tolerans 

skall prägla undervisningen.35 

4.3 Skolans allmänna struktur 1970 till 1994 

Vi har konstaterat att år 1950 var en viktig brytningspunkt för den gamla och den nya 

skolan som i sin tur påverkade strukturen för gymnasieskolan och dess syfte. Året 1970 

var även det en vändpunkt för den svenska skolan menar Marklund.36 1965 års läroplan 

för gymnasiet ersattes även av en ny läroplan år 1970, som kallades för Lgy 70. Lgy 70 

var mycket kortfattad och kurserna angavs endast i form av mål och huvudmoment. 

Kursinnehållet och kurskraven kunde därför se annorlunda ut nu när även yrkesskolan 

räknades in under benämningen gymnasiet. Behovet av läroplanssupplement var därför 

väldigt stort då de olika linjerna hade olika krav samt olika längd, vilket försvårade vad 

undervisningen skulle innehålla, till skillnad från tidigare.37  

Lgy 70 väljer t.ex. att ta upp huruvida en lärare skall förhålla sig till läromedel. Det står 

att alla läromedel skall anpassas efter mål, metoder och lärostoff, samt att 

undervisningen inte endast skall vara bunden till en lärobok, eftersom det endast ger en 

begränsad del av undervisningsmålen.38 

                                                 
34 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.58. 
35 Läroplan för gymnasiet., Skolöverstyrelsen. 1965. S.183. 
36 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.158-159. 
37 Marklund, S. Skolsverige 1950-1975. D.5 Läroplaner S.240. 
38 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70. S.49-50. 
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”…vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga epoker och förlopp i allmän och 

nordisk historia, skaffa sig insikt om hur vår egen tids samhällsformer samt dess kultur- 

och levnadsförhållanden vuxit fram samt skifta bekantskap med historiskt källmaterial 

och därvid grundlägga och utveckla förmågan att kritiskt och nyanserat bedöma 

uppgifter, sammanhang och problem i det förgångna och nutiden.”39 

Det står även under rubriken, huvudmoment, att moderna samhällenas uppkomst och 

utveckling bör tas upp i undervisningen.40 

Trots den nya grundskolereformen och ett nytt gymnasium fick skolan utstå nya 

kritikskurar från ett tidigare skolpolitiskt enat Sverige. En bristande tilltro till det nya 

skolsystemet var ett faktum och det var inte endast protestglada elever utan även från 

lärare, föräldrar och politiker, vilket ledde till att Sverige fick för första gången en rejäl 

minskning av antalet nyinskrivna studenter vid universitetet och högskolor.41 Den 

debattvåg som kom uppstod av två huvudeffekter skriver Marklund. Den första effekten 

var en utredning vid namn SIA-utredningen (Skolans inre arbete) som tillsattes och den 

andra effekten var att 1971 upprättades en politisk sammansatt pedagogisk nämnd som 

var knuten till skolöverstyrelsen och fungerade som ett rådgivande organ.42 

Gunnar Richardsson skriver även att det rådande samhället hade en påverkan på hur 

folk såg på skolan och hur dessa debatter dök upp, där inräknat samhällsekonomisk 

utveckling, befolkningstillväxt, en växlande arbetsmarknad och en IT-revolution. 

Skolan utformas i den mån att den passar in samhället, men den formar även i viss mån 

det omgivande samhället.43 

Den optimism och framtidstro som präglade de första efterkrigsdecennierna ändrades 

under 1970-talet i en ganska stor omfattning, menar Richardsson, till oro och allmän 

pessimism. En mängd olika faktorer gjorde att det folket fick denna uppfattning och 

hela världen hade påtagliga problem i form av miljöförstöring, ständiga konflikter och 

krig samt rädslan för ett kärnvapenkrig.44 

Richardsson skriver under rubriken; ”Från `flum´ till `fasta kunskaper´ och 

`kvalitetssäkring´?”, att i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet kom en 

marxistiskt influerad vänstervåg som sköljde över skolor och universitetet, vilket fick 

ett kraftigt genomslag i den pedagogiska och skolpolitiska debatten. Skolan uppfattades 

gärna som ett instrument i den kapitalistiska utsugningen av arbetarklassen. Skolan fick 

                                                 
39 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70. S.177. 
40 Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70. S.177. 
41 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 142. 
42 Marklund, S. Skolan förr och nu, 50 år av utveckling. S.158-159. 
43 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 143. 
44 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 152. 
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även utstå kritik från motsatt håll, då den istället uppfattades som kravlös. Utvecklingen 

under 1980-talet innebar att kunskapskraven fick ett allt starkare genomslag, där Bengt 

Göransson fick i uppdrag av dåvarande statsminister Olof Palme att tvätta bort ”flum”-

stämpeln på den svenska skolan. Detta bemöttes inte med öppna armar hos de 

socialdemokratiska följarna, men som ett tecken på att en attitydförändring skedde i 

slutet av 1980-talet och början av 1990-talet är i beslutet om det nya betygsystemet och 

den nya läroplanen som kom 1994. Den svenska skolan har genomgått stora 

förändringar efter andra världskriget, inte minst sagt de stora förändringar som kom 

under 1960-talet med en gemensam gymnasieskola som ledde till stora strukturella 

förändringar. Viktiga förändringar som skedde i början av 1990-talet förtjänas och 

uppfattas som verkliga systemskiftning i svensk skolpolitik menar Richardsson. Dessa 

förändringar var kommunaliseringen 1989 och friskolereformen 1992.45 

Den nya decentraliseringsfilosofin innebar en rad stora förändringar i skolans struktur; 

 Staten skulle fastställa mål och innehåll till skolan som skulle garantera en 

likvärdig utbildning. 

 Kommunen skulle ta på sig det direkta driftansvaret för den pedagogiska 

verksamheten. 

 Statsbidragssystemet skulle utformas så att kommunerna skulle få en firare hand 

att disponera skolans resurser för att skapa önskvärda lokalsituationer för 

verksamheten.46 

Ett annat tydligt exempel på denna decentralisering, som verkade under 1970- och 

1980-talet, var den minskade styrningen gällande läroböcker. År 1939 inrättades en 

nämnd vid namn Statens läroboksnämnd som hade i uppgift att granska läromedel. 

Denna nämnd verkade fram till 1974 då den ersattes av en liknande nämnd inom 

Skolöverstyrelsen som endast hanterade vissa läromedel. Denna nämnd avskaffades 

sedan 1983.47 

I juni 1991 reformerades gymnasieskolan ännu en gång från grunden. Beslutet att införa 

en ny struktur på gymnasieskolan gjordes under en fyraårs period i den takt och 

omfattning som kommunerna själva bestämde.48 Reformen som förverkligades 

succesivt innebar många förändringar gällande läroplaner, timplaner och 

                                                 
45 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 156-157. 
46 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 159. 
47 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 160. 
48 Nationalencyklopedin, gymnasieskola. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasieskola 2016-03-10. 
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studieorganisation. Utbildningen organiserades i nationella och individuella program 

och till skillnad från den äldre gymnasieskolan skulle den nya skolan vara treårig och 

berättiga högskolestudier, samt att alla elever skall läsa samma kärnämnen på samtliga 

program.49  

4.4 Skolans allmänna struktur 1994 till idag 

Reformpropositionerna under 1991 mynnade ut i 1994 års läroplan för gymnasiet som 

kallades för Lpf 94 och ersatte Lgy 70. Läroplanen utformades utifrån krav på 

kunskaper som uttrycks i centrala begrepp och modeller, vilket lokalt skulle 

konkretiseras i lokala arbetsplaner. Ett nytt betygsystem införs och gymnasieskolan blir 

programinriktad samt treårig. 

Kravet på undervisningen fortsätter att lägga vikten på saklighet och allsidighet, men 

det som skiljer sig lite från tidigare läroplaner är att man syftar att skapa en form av 

historisk medvetenhet och bildning.  

I kursplanen för historia står det skrivet under rubriken ”Mål att sträva mot” olika mål 

som eleven skall sträva efter. Ett exempel är att skolan genom sin undervisning ska 

sträva efter att eleven utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer 

och förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och 

samhälle.50 

”Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar 

sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och 

geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger 

möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket 

i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska 

insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt 

samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk, konfliktfylld värld.”51 

Utifrån ämnet syfte och delar under ”Mål att sträva mot” kan vi konstatera att 

tolkningen om vad som skall inkluderas i undervisningen är relativt vag, men att den 

skall skapa historiska insikter och medveten kring t.ex. en konfliktfylld värld. 

Den ständiga förändringen i skolan kan uppfattas som en effekt av att samhället är i 

konstant förändring och man försöker enligt Richardsson att anpassa skolan efter det 

                                                 
49 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 192-193. 
50 Skolverket, Ämne – Historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv (hämtad 2016-03-11). 
51 Skolverket, Ämne – Historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv (hämtad 2016-03-11). 
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rådande samhället och svårigheterna tonåringar har då de kommer ut på 

arbetsmarknaden. Denna ambition kom att bli kritiserad. En del tolkade de ständiga 

förändringarna som politisk klåfingrighet och menade snarare att skolan behövde 

andrum för att kunna etablera de förändringar som gjorts. Andra menade att skolan var i 

behov av dessa ständiga ”småreformer” som höll jämn takt med samhället.52 

Med allt detta i åtanke tog regeringen ett beslut att tillsätta en utredning och 

Gymnasiekommittén 2000 presenterade därmed en rapport 2003 med titeln Åtta vägar 

till kunskap. Det centrala i förslaget gällde gymnasieskolans struktur och syftade till 

mindre skillnader mellan studie- och yrkesförberedande inriktningar, mindre av 

specialisering och bredare kompetensområde, men fortfarande utrymme för lokala 

variationer och möjligheter till individuella lösningar skriver Richardsson. Förslaget 

som den politiska oppositionen hade skapat kunde regering med stor enighet komma 

med ett slutgiltigt beslut. Resultatet blev dock mycket mindre genomgripande som hade 

förväntats.53 

En ny borglig regering som blev tillvald 2006 återkallade den beslutade reformen som 

togs innan den trätt i kraft och ännu en utredning tillsattes av den nya regeringen. 2008 

presenterades denna utredning med benämningen ”Framtidsvägen – en reformerad 

gymnasieskola”. Förslaget syftade vidare på att det skulle finnas en klarare skillnad 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande program, även om alla program 

skulle vara treåriga och ge samma grundstruktur. Utgångspunkten för ännu en ny reform 

låg i grunden för att allt fler sökte sig till gymnasiet, dock misslyckades många av dessa 

med sina gymnasiestudier. Skolan ansågs vara allt för likformig med allt för mycket 

teoretiska inslag i undervisningen på yrkesprogrammen. Eleverna skulle fortfarande 

kunna garanteras möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörighet för fortsatta 

studier om så önskades. 

Historian som var ett kärnämne fick en ny benämning i form av gymnasiegemensamma 

ämnen, där bl.a. svenska, engelsk, språk, samhällskunskap och matematik inkluderades. 

Reformen hade som sagt syfte i att kunna tillfredsställa den växlande arbetsmarknaden 

och samtidigt skapa en flexibilitet i skolsystemet för spetskompetens.54 Detta mynnade 

ut i nya styrdokument för gymnasieskolan som skred i verket 2011, som kallas för 

Gy11. 

                                                 
52 Richardsson, G. Svenska utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 195-196. 
53 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 196-197. 
54 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 197-198. 
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I Gy 11 står det skrivet att ämnet har i syfte att bredda, fördjupa och utveckla elevernas 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna. Eleverna skall alltså genom en 

historiemedvetenhet ges möjligheten att utveckla sin förståelse för olika tolkningar och 

perspektiv på historien, samt hur det förflutna präglar synen på nutiden och alla dess 

uppfattningar.55 Gy 11 har även något som kallas ”centralt innehåll” som 

undervisningen skall följa. En av punkterna från det ”centrala innehållet” lyder följande: 

”Industrialiseringen och demokratiseringen under 1800- och 1900-talen samt viktiga 

globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvande, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktatur, folkmord och konflikter.”56 

Det framgår tydligt att eleven skall kunna förstå sig på förändringsprocesser, stora som 

små, men också kunna se dessa utifrån olika perspektiv samt deras påverkan på hur 

samhället formas eller hur det kommer att formas.   

Niklas Ammert skriver i boken ”Att spegla världen” att i våra dagar är det sällan en 

lärobok som har ett avgörande inflytande på skolans ämnen. Han hävdar dock att 

läroboken har en dominerande roll i undervisningen och att den utgör en central roll för 

skolans undervisning i allmänhet. Ammert skriver fortsättningsvis att det förefaller 

finnas ett samband mellan stater med en tämligen stabil historia och en hög grad av 

läroboksanvändning, där ett land som Island använder läroboken i stor utsträckning, 

medans Israel använder sig av läroböcker i mindre utsträckning.57  

”I en stat präglad av en lugn samhällsutveckling utan stor polarisering (motsättning) och 

politisk-ideologisk splittring litar man på sina läroböcker. Samtidigt pekar tydliga tecken 

på år rakt motsatt håll.”58 

  

                                                 
55 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. S.66. 
56 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. S.68. 
57 Ammert, N. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.26. 
58 Ammert, N. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.26-27. 
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5. Första världskriget i de undersökta läromedlen 

Under detta kapitel kommer jag att redovisa läromedlens olika redogörelser av första 

världskriget. De läroböcker som jag valt att undersöka kommer att presenteras i 

kronologisk ordning där den äldsta titeln är först och den yngsta sist. 

5.1 Allmän historia 

I boken, Allmän historia, inleds kapitlet ”Det första världskriget” direkt med krigets 

utbrott. Utbrottet skedde p.g.a. en spänning mellan Österrike-Ungern och Serbien, då en 

serbisk nationalist dödade den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand. Det som 

beskrivs tydligt i texten är hur alliansfrågan var en stor faktor till att flera länder drogs 

in i konflikten, likt en dominoeffekt.59 I kapitlet innan första världskriget belyser man 

den stora oroligheten som rådde i Europa under sent 1800-tal samt alliansrelationerna 

som uppstod i samband med oroligheterna. Man beskriver till exempel att en allians 

mellan Tyskland och Österrike-Ungern skapades efter Berlinkongressen 1879, som 

sedan kompletterades med Italien 1882 och därmed var Trippelalliansen bildad. Boken 

tar även upp den rädsla hos andra nationer såsom England, Ryssland och Frankrike, då 

den Tyska nationen expanderade. Detta gjorde att en alliansrelation mellan dessa länder 

var möjlig och Trippelententen var därmed ett faktum. Det står även tydligt utskrivet, 

dock i slutet av kapitlet innan första världskriget, att händelserna på Balkanhalvön också 

gjorde att det blev en ökad spänning mellan stormaktsförbunden.60 

Själva orsaken till kriget står inte utförligt utskrivet i boken, utan snarare är texten kring 

1800-talets slut och 1900-talets början uppbyggt så att att man ska se ett tydligt 

händelseförlopp. Dock fram kommer det inte mer under rubriken ”Det första 

världskriget” att det fanns några bakomliggande orsaker, utan bara själva startskottet för 

kriget. Det som kan anmärkas är att det som gör kriget storskaligt, enligt boken, är att de 

allianser som fanns innan krigsutbrottet ägde rum i form av trippelalliansen som senare 

blev centralmakterna och trippelententen. 

I kapitlets början finns det även en text med mindre typsnitt som skriver följande: 

”Båda de krigförande parterna var angelägna om att göra motståndaren ansvarig för 

kriget utbrott. Krigsskulden blev på så vis häftigt diskuterad. Centralmakterna beskyllde 

entente för att ha åstadkommit en inringning av Tyskland i avsikt att vid lämpligt tillfälle 

                                                 
59 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.342-343. 
60 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.340-342. 
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överfalla det, medan ententemakterna kunde peka på att Österrike-Ungern angripit 

Serbien och att Tyskland kränkt Belgiens neutralitet.”61 

”Frågan lär aldrig kunna entydighet lösas,. Det som drivit fram kriget var de förgående 

årtiondenas nationalistiska och imperialistiska utrikespolitik. Att denna politik hade 

lyckats skapa sig god resonans hos folket, visar bl.a. den våg av patriotism och kriget 

entusiasm, som efter krigsutbrottet bröt fram i alla de krigförande länderna”62 

I denna text framgår inte bara tvisten om skuldfrågan utan även bakomliggande faktorer 

till varför kriget startade. Man hävdar att nationalistiska tankar och imperialistisk 

expansion låg till grund för att konflikten uppstod. 

Under underrubriken ”Frederna” skriver man även att de allierade hävdade att kämpa 

för demokratin, internationell rätt och folkens oberoende, medan centralmakterna 

hävdade att man förde ett försvarskrig, och undvek att ange några krigsmål. Boken 

skriver även att centralmakterna inte fick delta i fredskonferensen och att uppgörelsen 

inte gick parterna mellan utan mellan alliansmakterna. Man beskriver även de 

begränsningar som gjordes emot Tyskland, där armen begränsades, landområden fick 

avträdas till andra nationer, och man tvingades erkänna med sina bundsförvanter att 

man vållat kriget samt betala ett skadestånd.63 

5.2 Historiens huvudlinjer 

Boken inleder kapitlet gällande första världskriget med en rubrik som heter 

”Orsakerna”. Under denna rubrik finns det även tre olika delar som förklara orsakerna. 

Den första heter ”Rivalitet mellan stormakterna” där man beskriver en rivalitet och 

konkurrens mellan de ledande industristaterna om råvaror och marknader. Man 

beskriver även imperialismen i viss mån då man skriver att stormakterna grundade sin 

makt genom att ha kolonier i världen och att en konflikt mellan dessa måste därför ses 

som ett världskrig.64 

Den andra heter ”Nationalitetsproblem och allianspolitik” där man beskriver den 

allmänna oroligheten i Europa och man talar även här om en konkurrens mellan olika 

nationer. 

”I synnerhet konkurrerade Österrike-Ungern och Ryssland om inflytandet över 

Balkanhalvöns olika nationaliteter och över från det Osmanska riket frigjorda 

områden.”65 

                                                 
61 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.343-344. 
62 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.344. 
63 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.347-350. 
64 Brolin, P-E, Holmberg, Å & Dannert, L. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. S.260. 
65 Brolin, P-E, Holmberg, Å & Dannert, L. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. S.260. 
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Man väljer även ta upp allianspolitik som en faktor till att kriget blev uppdelat mellan 

trippelalliansen och trippelententen. Att en från början lokal balkankonflikt snabbt växte 

fram till ett stort krig berodde på ett system av allianser och motallianser.  

Den tredje heter ”Inre spänningar” och innefattar spänningar rådde inom länderna och 

sociala motsatsförhållanden som kan ses som orsaker till kriget. Man hävdar att vissa 

historiker, främst marxister, att kampen mellan de olika socio-ekonomiska klasserna 

inom det kapitalistiska systemet var grunden till att kriget bröt ut.66 

”Den härskande borgarklassen bedrev imperialistisk utsugning av världen, byggde upp 

krigsmakterna och använde kriget till att leda bort arbetarklassens uppmärksamhet från 

nöden för att i stället åstadkomma nationell samling.”67 

I boken finns det även en tydlig del i kapitlet första världskriget som hanterar följderna 

av kriget under rubriken ”Freder och följder”. Även i denna bok, likt boken ”Allmän 

historia”, väljer man att skriva att Tyskland måste erkänna sig skyldigt till kriget. 

Texten beskriver även Versaillesfredens villkor som sattes på Tyska riket, t.ex. skyldiga 

till skadestånd, begränsningar inom armen och även fick Tyskland avsäga sig 

landområden.68 

5.3 Epos 

Boken inleder kapitlet gällande första världskriget med en underrubrik som heter 

”Krutdurken på Balkanhalvön”. Boken skriver att det fanns många orosmoment runt om 

i Europa under sekelskiftet och att Balkan var en central del i detta. Stormakten 

Österrike-Ungern hade starkt intresse på Balkan som hade annekterat Bosnien och 

Hercegovina. Kejsaren i Wien hotades av serberna som ville vidga sina gränser på 

Balkan, samt att man hade stöd från Ryssland. Ryssland använde sig även av den 

panslavistiska rörelsen för att främja sitt intresse på Balkan, rörelsen som hävdade att 

alla slaviska folk borde höra samman.69 Boken beskriver fortsättningsvis att skottet i 

Sarajevo var startskottet till kriget och att alla allianser gjorde att kriget blev så 

storskaligt. Under rubriken ”Hur kunde det hända?” beskrivs att Europas stormakter såg 

varandra som konkurrenter, vilket gjorde att man konkurrerade om makt, marknader 

och prestige. Kampen om kolonier mellan de europeiska nationerna låg även som en 

grund till den fientlighet som fanns i Europa. Inte nog med att det fanns en 

                                                 
66 Brolin, P-E, Holmberg, Å & Dannert, L. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. S.260-

261. 
67 Brolin, P-E, Holmberg, Å & Dannert, L. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. S.260-

261. 
68 Brolin, P-E, Holmberg, Å & Dannert, L. Historiens huvudlinjer: historia för gymnasieskolan. S.264-

265. 
69 Sandberg, R. Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A. S.245. 
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imperialistisk expansionsvision hos de europeiska länderna, det fanns även en 

industriell rivalitet mellan England och Tyskland. Det som dock presenteras som den 

största orsaken till att det blev ett världskrig är allianserna. Allianserna stoppade inte 

kriget, utan de såg till att det spreds, snabbt och obevekligt.70 

I boken behandlar man skuldfrågan under rubriken ”Versaillesfreden”. Enligt texten 

träffades segrarmakternas ledare i Versailles för att stifta fred. Frankrikes representant 

var väldigt mån om att skapa garantier mot nya tyska angrepp, Amerikas representant 

ville gynna demokrati, fredsviljan och nationernas självbestämmanderätt, den brittiske 

representanten ville skapa en fred som tyskarna kunde acceptera och som kunde ligga 

grund för en framtida försoning. Den stora huvudfrågan som uppstod för fredsstiftarna 

var hur Tyskland skulle behandlas. Det som bestämdes var att Tyskland skulle 

försvagas militärt och man tvingades lämna ifrån sig landområden. Det presenteras även 

i boken att på fransk uppmaning innehöll fredsavtalet en passus som klart utsade att 

Tyskland ensamt var skyldiga till kriget. Den tyska regeringen fick välja mellan att 

underteckna det färdiga avtalet eller återuppta krigshandlingar. Avslutningsvis står det 

att många i Tyskland kom att uppfatta Versaillesfreden som ett diktat som man inte 

behövde känna sig moraliskt bunden av.71 

5.4 Historia 1a 

Boken, Historia 1a, beskriver att orsaken till kriget var att länderna inte litade på 

varandra, vilket ledde till att man ökade sin militära beredskap. Nationerna trodde sig 

kunna bevara freden genom att militära förbund eller allianser. Boken tar då upp 

alliansen mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien, trippelalliansen, samt alliansen 

mellan Frankrike, Storbritannien och Ryssland, ententen. Boken belyser även 

oroligheterna på Balkan, där slaviska nationalister ville skapa ett stort slaviskt rike 

under Serbiens ledning. Österrike-Ungern som hade många slaviska minoriteter inom 

landet försökte motverka Serbiens planer genom att annektera Bosnien. Ryssland som 

stödde de slaviska nationalisterna slöt i hemlighet en pakt med Serbien där man lovade 

militär hjälp i händelse av krig.72 

Skuldfrågan i boken läggs även den på Tyskland, i och med Versaillesfreden. Även 

denna bok skriver ut att Tyskland blev tvingade att skriva under avtalet, där de ensamt 

fick ta ansvaret för krigsutbrottet och skulle betala ett stort krigsskadestånd.73  

                                                 
70 Sandberg, R. Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A. S.247. 
71 Sandberg, R. Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A. S.252. 
72 Elm, S & Thulin, B. Historia 1a. S.107-108. 
73 Elm, S & Thulin, B. Historia 1a. S.111-112. 
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6. Diskussion 

Något som är genomgående för samtliga läromedel gällande krigsorsakerna är 

allianspolitiken.  Allmänna oroligheter på den europeiska kontinenten gjorde att 

samtliga stormakter och inflytelserika nationer ville skapa sig en trygghet i den 

imperialistiska miljön som var Europa. Samtliga böcker nämner de två stora allianserna, 

trippelententen och trippelalliansen, som tungt bidragande faktorer till att det blev ett 

fullskaligt världskrig där ländernas kolonier och andra utom europeiska nationer drogs 

in i konflikten. Det som dock sticker ut i undersökningsmaterialet är att den första 

boken, Allmän historia, inte skriver nämnvärt mycket om orsakerna till kriget under 

kapitlet gällande första världskriget. Detta framkommer snarare i kapitlet innan74, 

medan resterande av läromedlen har en inledning som fokuserar mer på orsakerna till 

krigets utbrott än utbrott i sig. 1950 sägs vara en av många brytpunkter i den svenska 

skolan, i detta fall handlade det om stora strukturella förändringar. Richardsson menar 

att en stor bidragande effekt till att skolan genomgick en sådan strukturell förändring 

var det stora elevantalet som kom till skolan. Detta gjorde att skolan var i behov av en 

förändring och detta gjorde också att kraven förändrades i skolan.75 Andolf skriver även 

att det fanns en begränsning i vilka läromedel som fick användas i undervisningen enligt 

läroboksnämnden och som ansågs vara anpassade utifrån skolans krav.76 

Det som skiljer samtliga läroböcker åt är den rådande kursplanen för ämnet historia. 

P.g.a. strukturella förändringar i skolan under 1950-talet, då även skolan sedan tidigare 

hade slagit samman ämnena historia och samhällskunskap, samt att 

försöksverksamheter med enhetsskolan startas.77 Det nämns tydligare i Lgy7078, Lpf 

9479 och Gy 1180 att det skall finnas en form av insikt eller medvetenhet, för att kunna 

se flera olika sammanhang och mönster genom historien. Detta gör att den rådande 

kursplanen påverkar hur omfattande läromedlens framställning av, i detta fall första 

världskriget, bör vara. 

Det som samtliga läroböcker presenterar är Tyskland som skyldigt för kriget. Böckerna 

gör detta genom att presentera vad de segrande nationerna beslöt i och med 

                                                 
74 Bäcklin, M. Allmän historia för gymnasiet. S.340-342. 
75 Richardsson, G. Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu. S. 97. 
76 Andolf, G. Historien på gymnasiet. S.119-120. 
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80 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. S.66. 



  
 

23 

Versaillesfreden 1919. Böckerna skriver även ut att Tyskland tvingades att skriva under 

detta beslut. Det enda som skiljer böckerna åt är att boken, Allmän historia, beskriver att 

Tyskland tillsammans med sina bundsförvanter fick erkänna att man vållat kriget,81 

medan resterande av böckerna skriver att Tyskland självt fick ta på sig ansvaret. 

Böckerna skriver även i en form av öppenhet och ger utrymme för en viss tolkning, i 

Lgy 70 står det även utskrivet att undervisningen inte endast skall vara låst till en 

lärobok, vilket är en intressant inblick läraren bör förhålla sig till. De olika läroplanerna 

indikerar till viss del att det skall finnas utrymme för att eleverna skall skapa en 

förståelse för olika tolkningar, speciellt i Gy1182 och Lpf 9483.  

En annan aspekt i det hela är hur det politiska klimatet har förändrats över en längre tid 

där man har haft olika uppfattningar om vem som ska bestämma undervisningens 

innehåll. Ett tydligt exempel på detta är decentralisering, som verkade under 1970- och 

1980-talet, var även den minskade styrningen gällande läroböcker. År 1939 inrättades 

en nämnd vid namn Statens läroboksnämnd som hade i uppgift att granska läromedel. 

Denna nämnd verkade fram till 1974 då den ersattes av en liknande nämnd inom 

Skolöverstyrelsen som endast hanterade vissa läromedel, en nämnd som sedan 

avskaffades 1983.84  

Det som genomsyrar hela bakgrunden är att skolan är i konstant förändring och hela 

tiden påverkas genom nya reformer och olika kompletterande dokument för hur 

styrdokumenten skall tolkas. Skolan anpassas efter den rådande regeringens syn på 

skolan, samt efter samhällets krav. Richardsson skriver att skolan utformas i den mån att 

den passar in samhället, men den formar även i viss mån det omgivande samhället. 

Samhällsekonomisk utveckling, befolkningstillväxt, en växlande arbetsmarknad och en 

IT-revolution är exempel på saker som skolan måste ha i beaktning, menar 

Richardsson.85 Detta är något i sin tur som bör möjliggöras genom läromedlen, för att 

de skall vara användbara och önskvärda att använda.  

Detta är något som Niklas Ammert belyser, att skolan tenderar att ge läromedel en 

central roll i undervisningen86, vilket också ställer högre krav på innehållet och dess 

möjlighet att tolkas. Detta komplicerar även för författarna av läroböckerna som måste 
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ta samhällets utveckling samt skolans värderingar i beaktning för att kunna skapa ett 

material som gör det åtråvärt för lärare att använda det.  

I detta fall visar läromedlen inte på någon större förändring under den valda 

undersöksperioden. Detta kan även indikera på att materialet inte påverkas i den 

betydande mån av styrdokumenten som indikeras i bakgrundskapitlett. Trots 

samhällsförändingarna, som sedan mynar ut i nya styrdokument har inte en betydande 

roll för vad som inkluderas i läroböckerna utan det är andra faktorer som inte denna 

uppsats berör.   
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7. Slutsats 

7.1 Hur ser läromedlen på krigsorsakerna till första världskriget? 

Det som är genomgående i läroböckerna gällande krigets utbrott var de allmänna 

oroligheterna som pågick på Balkanhalvön och att det som gjorde att det blev ett 

fullskaligt världskrig var den rådande allianspolitiken. Böckerna påverkade av Lgy 70, 

Lpf 94 och Gy 11 har en tydlig inledning av kapitlet första världskriget där orsakerna 

uppmärksammas. Boken som i större utsträckning skriver om imperialismens påverkan 

är Historiens huvudlinjer. Allmän historia och Historia 1a beskriver kortfattat att det 

även fanns en imperialistisk rivalitet mellan de stora nationerna som också låg som en 

orsak till kriget. 

7.2 Hur beskriver läromedlen skuldfrågan till första världskriget? 

Samtliga läroböcker väljer att hantera skuldfrågan till första världskriget genom att 

beskriva konsekvenserna av Versaillesfreden 1919. Detta genom att belysa att Tyskland 

fick stå utanför fredsförhandlingarna och under tvång fick skriva under avtalet, som inte 

endast innebar ekonomiska begränsningar utan också psykologiska påfrestningar. Den 

enda boken som skiljer sig lite från resten är Allmän historia som skriver att Tyskland 

tillsammans med sina allierade fick erkänna vållandet för kriget. 

7.3 Hur skiljer sig innehållet ifrån varandra och vad kan det bero på? 

Innehållet skiljer sig åt då de rådande styrdokumenten ställer olika på undervisningen. 

Det finns en tydlig trend på senare år att det skall skapa en annan form av medvetenhet 

och förståelse för olika tolkningar av händelsen utifrån styrdokumenten. Trots denna 

insikt skiljer sig inte läroböckerna åt nämnvärt mycket, utan man beskriver orsakerna 

till kriget på ett snarlikt sätt. Vissa böcker tenderar att nämna mer om imperialismens 

påverkan, men detta görs främst i boken Historiens huvudlinjer som är påverkad av Lgy 

70. Tolkningen då att flera infallsvinklar skall finnas på senare dag, i läromedel som 

påverkas av Lpf 94 och Gy 11, kanske inte riktigt framgår i läroböckerna som upplevs 

begränsade. T.ex. beskriver böckerna skuldfrågan väldigt snarlikt varandra, där samtliga 

väljer att använda sig av Versaillesfreden 1919 som dess konsekvenser. Detta ger 

utrymme att tolka, men det är begränsat att resonera kring. När läroboken ofta får en 

central roll i undervisningen är detta viktigt att ha i beaktning. 

Trots att författarna för läroböckerna måste förhålla sig till olika styrdokument och 

samhällsförändringar så varierar inte innehållet så mycket. Detta kan indikerar även på 

att styrdokument i sig inte fyller den funkionen som kanske framställs i undersökningen. 
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Det finnas möjligvis andra faktorer som gör att förändras, eller i detta fall, inte förändras 

i innehåll.   



  
 

27 

Käll- och litteraturförteckning 

Läroböcker 

Brolin, Per-Erik, Holmberg, Åke & Dannert, Leif, Historiens huvudlinjer: historia för 

gymnasieskolan. 3, ENT. Grundbok med studieuppgifter, 1. uppl., Almqvist & Wiksell 

läromedel, Stockholm, 1984. 

 

Bäcklin, Martin, Allmän historia för gymnasiet, Almqvist & Wiksell/Geber, Stockholm, 

1954. 

 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta, Historia 1a, 3. uppl., Interskol, Limhamn, 2011. 

 

Sandberg, Robert (red.), Epos: historia : för gymnasieskolans kurs A, 1. uppl., Almqvist 

& Wiksell, Stockholm, 2000. 

 

Litteratur  

Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. 

Andolf, Göran, Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965, 

Esselte Studium, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1972. 

 

Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2009. 

 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

Skolverket, Stockholm, 2011. 

 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : 

Lpf 94, Utbildningsdep., Stockholm, 1994. 

 

Läroplan för gymnasiet., Skolöverstyr., Stockholm, 1965. 

 



  
 

28 

Läroplan för gymnasieskolan: Lgy 70, LiberUtbildningsförl., Stockholm, 1975. 

 

Marklund, Sixten, Skolan förr och nu: 50 år av utveckling, LiberUtbildningsförl., 

Stockholm, 1984. 

 

Marklund, Sixten, Skolsverige 1950-1975. D. 1, 1950 års reformbeslut, 

Liber/Utbildningsförl., Stockholm, 1980. 

 

Marklund, Sixten, Skolsverige 1950-1975. D. 5, Läroplaner, 1. uppl., 

Liber/Utbildningsförl., Stockholm, 1987. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. 

 

Richardson, Gunnar, Det svenska skolväsendets historia, 3. uppl., 4. tr., Studentlitt., 

Lund, 1976[1974]. 

 

Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, 8. rev. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. 

 

Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin, gymnasieskola. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasieskola (hämtad 

2016-03-11). 

Skolverket, Ämne – Historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv (hämtad 2016-03-11). 

 


