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Abstract: 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur man skildrar det kalla kriget i 
nutida tjeckiska och svenska läroböcker. Jag utgår från faktumet att Tjeckien (respektive 

Tjeckoslovakien) och Sverige hade olika politiska förutsättningar under det kalla kriget och 

därför har jag velat spåra hur dessa skillnader eventuellt synliggörs i historieläroböcker, i 

synnerhet i texterna som handlar om det kalla kriget. På grund av mina egna erfarenheter har 

jag också formulerat en hypotes som behandlar skilda tendenser inom de två ländernas 

skolväsende. Dessa tendenser innefattar bland annat fokus på faktainlärning, kontra fokus på 

analysförmåga och kritiskt tänkande. Resultatet visar tydligt att det politiska arvet har lämnat 

avtryck på hur man tolkar vissa händelser i enskilda länder. Däremot stämmer hypotesen bara 

delvis överens. Man kan spåra tendenser av att gynna analysförmågan och det kritiska 

tänkandet även i de tjeckiska läroböckerna. Den ena tjeckiska läroboken hamnade i strävan att 

avskaffa fokus på ren faktainlärning i den andra ytterligheten, det vill säga att ange bristfälliga 

information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Kalla kriget, svenska läroböcker, tjeckiska läroböcker, historieläroböcker 
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Inledning 

Att studera Kompletterande pedagogisk utbildning i Sverige låter mig ständigt reflektera över 

det skolväsende jag själv genomgick som barn i Tjeckoslovakien (respektive i Tjeckien) 

och som på gott och ont formar min uppfattning av vad skolans grundläggande syfte är. 

När jag tillbringade tid på högstadiet i min första VFU-skola upplevde jag så att säga en 

kulturell krock när det gällde själva undervisningen. Jag funderade mycket på vad elever lärde 

sig, vilken mängd fakta de förväntades att inhämta och hur de bearbetade fakta. Den andra 

krocken som jag kände berörde sättet hur lärarna behandlade elever. Skolans klimat präglades 

av en frihet och öppenhet som i mina ögon ibland passerade gränsen till det som var 

acceptabelt. 

Under min tredje VFU-period skulle jag undervisa om kalla kriget och då uppstod likadana 

frågor igen: Vad ska man undervisa om kalla kriget i en svensk skola? Vilken undervisning 

om kalla kriget fick jag som grundskoleelev? Vad undervisar man om detta arbetsområde i 

Tjeckien idag? Var står jag som en lärare med tjeckisk bakgrund i en svensk skola? Hur kan 

jag förmedla till elever i Sverige kunskaper om livet i ett kommunistiskt land utan att hamna i 

en ytterlighet som bara skulle präglas av avskyn för den odemokratiska kommunistiska 

regimen?  

Att fundera på sådana frågor är en oskiljaktig bit av min integrationsprocess. Denna 

integrationsprocess anser jag har två aspekter. En aspekt är att tillägna mig kunskaper om de 

svenska styrdokumenten samt att utveckla förmåga att kunna genomföra dessa kunskaper i 

praktiken. Den andra handlar om att de kunskaper som jag har från hemlandet kan få bidra till 

mitt lärararbete. När det gäller kalla kriget blir de kunskaper och även erfarenheter från min 

barndom mycket relevanta. 

Tjeckoslovakien (nuvarande Tjeckien) hörde till Östblocket under åren 1945-1989. Det 

tjeckoslovakiska skolväsendet under kommunistisk regimen styrdes av marxism-leninism. 

Särskilt de samhällsorienterade ämnena präglades av den statliga ideologin med ett enda syfte 

att redan i tidig ålder uppfostra barn till lydnad för regimen. Detta förändrades efter 

kommunismens fall. Men efter sammetsrevolution 1989, alltså de händelser som ledde till att 

kommunistiska partiet överlämnade makten, uppstod en annan problematisk situation när 

lärarna inte hade några lämpliga läroböcker till exempel i ämnena historia, engelska eller 

samhällskunskap. Inom historia var det även osäkert vilken historia man skulle undervisa om, 

särskilt när de gällde perioden efter andra världskriget. Detta resulterade i att jag själv inte 

fick någon bra översikt om kalla kriget under grundskolan och jag undrar nu hur man skildrar 

detta arbetsområde i de läroböcker som används nu.  

Hynek Pallas (DN, 2016, 5 juni), journalisten med tjeckisk bakgrund, skriver i samband med 

tjeckernas förändrade attityd till Sverige nuförtiden om ”en reaktion mot det som hade varit”. 

Han belyser politisk utveckling i Tjeckien efter 1989 som har ett utmärkande drag och det är 

att ”allt vänster om mitten avfärdades som ansvarigt för historiens onda.” Detta påverkade 

politiken, men gav uttryck även inom skolväsendet. Förakt för det ryska språket och svart-vitt 

tänkande kring kommunismen är bara några exempel på hur detta demonstrerades i skolan 

särskilt under de första åren efter sammetsrevolution. Jag menar att många lärare kämpar med 

denna tendens även idag.  

Efter kalla krigets slut anslöt sig de flesta av öststaterna till Europarådet som har i syftet bland 

annat att främja samarbete inom olika områden som demokrati, mänskliga rättigheter, samt 

kultur och utbildning. När det gäller utbildningssfären satte man fokus på att främja 

utbildning till demokratiska medborgare, samt historia, moderna språk, osv. Även genom 
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samarbete med olika EU fonder har det under de senaste 27 år i Tjeckien gjorts mycket arbete 

som avslöjar den tidigare dolda sidan av kommunistiska regimen. Det grundades till exempel 

Institutet för studier av totalitära regimer som bland annat dokumenterar brott mot mänskliga 

rättigheter i dåvarande Tjeckoslovakien. Många filmer skapades t.ex. Pelíšky, Pupendo, 

Občanský průkaz, Kolja och många andra som med en bitter ironi presenterar människors 

livberättelser under tider av ofrihet. Det skapades också websidor som påminner den äldre 

generationen samt visar den nya generationen hur absurt livet kunde vara då.  

 

Hypotes 

Under den tiden jag har bott i Sverige har jag inte sällan fått höra kritik mot det svenska 

skolväsendet från människor med utländsk bakgrund, främst från dem som kom från länder 

tillhörande det tidigare Östblocket. Dessa människor bedömer ofta svensk undervisning som 

bristfällig, uttrycker oro att barnen lär sig alldeles för lite i skolan så att de inte hinner i kapp 

med jämnåriga elever i hemlandet och att elever snarare leker i skolan än att de arbetar och lär 

sig något. Däremot brukar man i Sverige rikta kritik mot utbildningssystemen i de 

postkommunistiska länderna, som lägger alldeles för stor tonvikt på faktainlärning. I Lgr 11 

nämns ofta orsaks- och konsekvensmodeller när det gäller ämnet historia. Röster för att 

avskaffa hård faktainlärning höjs nuförtiden även i Tjeckien, men förändringar sker väldigt 

sakta.  

Min hypotes om hur man skildrar kalla kriget i tjeckiska och svenska läroböcker består av två 

delar. De utgår från dessa allmänt spridda påståenden. Därför antar jag: 

(1) att man sätter fokus på fakta, alltså på ”vad?”, ”när?”, ”var?”, ”vem?” och bortser från 

frågor ”hur?” och särskilt ”varför?” i de tjeckiska läroböckerna, medan man knyter 

ihop händelser, det vill säga att man berättar historia, i de svenska läroböckerna;  

(2) att man förklarar händelser ensidigt och som ett faktum i de tjeckiska läroböckerna 

medan man i de svenska läroböckerna oftare uttrycker osäkerhet av olika grad och på 

så sätt gynnar man multiperspektivitet.  

I min analys ska jag söka spår av dessa två antaganden. 

 

Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om hypotesen stämmer överens med det som 

skrivs i aktuella tjeckiska och svenska läroböcker. Jag tänker undersöka hur man skildrar kalla 

kriget eftersom modern historia ofta har märkbara kopplingar till nutiden. Därför brukar texter 

om modern historia inte sällan verka som ett lackmuspapper som visar hur det stå till med 

historievetenskapen och historieundervisningen. Syftet är att spåra om det finns olika trender i 

denna skildring i enstaka läroböcker med hänsyn till att ett av dessa två länder under kalla 

kriget befann sig under hård politisk kontroll medan det andra var demokratiskt. Detta kan 

också bidra till bättre förståelse av hur ett kulturellt och politiskt arv kan påverka nutida 

historieundervisning.  

 

Frågeställning 

Jag tänker undersöka vad och hur man idag skriver om arbetsområdet kalla kriget inom ämnet 

historia i tjeckiska och svenska historieläroböcker för grundskolans senare år.  
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 Med vad menar jag innehållet. Vilka händelser nämns? Vilka händelser bortser man 

från? Kan man upptäcka inflytande av det politiska arvet, det vill säga inflytande av de 

roller som Tjeckien (respektive Tjeckoslovakien) och Sverige hade under kalla kriget, 

med sättet hur man i dessa två länder presenterar kalla kriget i historieläroböcker?   

 Med hur menar jag att undersöka hur man exempelvis presenterar förklaringar till 

olika händelser. Är förklaringen ett rent faktum eller bara en hypotes? Jag tänker 

också granska hur man knyter samman olika händelser, det vill säga om man försöker 

presentera orsaker till och konsekvenser av olika händelser. Eller använder man 

snarare datum för att sätta en händelse i kontext?   

Hur jag tänker genomföra undersökningen, beskrivs nere på sidan 13 och 14.    

 

Samhällskontext 

Skolväsendet och det politiska klimatet 

I detta avsnitt ska jag presentera hur det politiska klimatet påverkade historieundervisning i 

Tjeckoslovakien mellan åren 1945-1989. Jag utgår från texten på websidan för Institutet för 

studier av totalitära regimer (http://www.ustrcr.cz/cs/ucebnice-dejepisu-historicky-kontext). 

Sedan ska jag presentera historieundervisning i Sverige under samma epok.  

Historieundervisningen i Tjeckoslovakien efter 1945 knöt an till mellankrigstraditionen. Nya 

tolkningar som grundades på marxism-leninism smögs in stegvis. Först lade man tonvikt på 

andra världskriget och behov att försvara världsfred. Efter 1968 fick historieundervisningen 

uppdrag att belysa Pragvåren enligt regimens tankelinje, vilken hade ett bildande syfte: att 

legitimera kommunismens makt, samt att delegitimera dess motståndare. Historiska händelser 

tolkades som en kamp mellan kapitalister och proletariat och kommunismen uppfattades som 

historiens kulmen. På så sätt tolkade man till exempel husiternas gemenskap (1400-tal) som 

en tidig form av kommunism, förintelsen kunde presenteras som strävan efter att utrota alla 

framgångsrika människor, forskare och nazismens motståndare. Man betonade västmakternas 

roll i Munchenöverenskommelsen, vilket kopplades med motivet av förräderi. Partikongresser 

i Sovjetunionens kommunistiska parti blev viktiga historiska milstolpar, vilket gav historian 

en cyklisk struktur. Allt räknades från en kongress till nästa. Ideologins inflytande på 

historieundervisningen och avsikten att indoktrinera elever lämnade oöverskådliga spår i det 

tjeckiska skolväsendet länge efter 1989. Man vände sig mot motsatt håll. Lärarna gav upp 

strävan efter att förmedla värdegrund. De var medvetna om hur smalt och ensidigt det enda 

tillåtna perspektivet på historia före 1989 var och i stället för att utveckla elevernas egen 

förmåga att tolka fakta tydde de sig till faktaförmedling. Avsikten med detta var antagligen att 

presentera historia som fri från subjektivitet och egen tolkning.  

Sverige- ett land som sedan 1921 har oavbruten demokratisk tradition, har under samma 

tidsperiod inte genomgått ett sådant dramatiskt politiskt skifte. Sverige gick sin egen väg, som 

ibland kunde anses som neutralitet, ibland som dubbelpolitik. Landets utrikespolitiska 

förhållanden orsakade förstås svängningar mot den ena eller den andra sidan av kalla krigets 

konflikt, vilket lämnat avtryck i läroböcker. Holmén (2006) beskriver till exempel tendensen 

att presentera Sovjetunionen ganska vänligt direkt efter andra världskriget på grund av att 

Sovjet var en av de allierade, medan det i början av 1950-talet uttrycktes mycket kritik i 

läroböckerna mot denna stormakt i samband med Chrusjtjovs avstalinisering (Holmén, 2006, 

s. 316, s. 141). USA presenterades väldigt vänligt till en början, men denna positiva ton 

försvann från läroböckerna under 1960-talet i samband med Vietnamkriget. 

http://www.ustrcr.cz/cs/ucebnice-dejepisu-historicky-kontext
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Det var framför allt ekonomiska och sociala faktorer som påverkade skolpolitiken och 

historieundervisning, skriver Larsson (2001, s. 16). Han citerar till exempel Olof Palme som 

ansåg skolan som nyckel till att avskaffa klassamhället. Sammanhållning, enhetlighet och 

demokratisering är några termer som präglade politiska beslut fram till 1970 (Larsson, 2001, 

s. 26). Däremot betydde förändringarna under 1990-talet att skolans uppdrag syftade till privat 

behovstillfredsställelse, karriärväg och ideologiförmedling (Larsson, 2001, s. 30). 

När det gäller själva historieundervisningen minskades under 1900-talet antalet timmar. Det 

fanns flera orsaker till detta. Man kan peka ut framväxten av välfärdssamhället, vilket ställde 

krav på skolan att fostra demokratiska människor som skulle kunna orientera sig i det 

moderna samhället. I ett sådant sammanhang ansågs historievetenskap inte lika nyttigt som 

samhällsvetenskap och på bekostnad av det första ämnet utvecklades det andra (Larsson, 

2001, s. 38). Under 1800-talet och början av 1900-talet var historieundervisningens uppdrag 

framför allt att förmedla kristen tro och fosterlandskärlek. Till detta syfte tjänade god äldre 

historia och de stora männen i historien. I början av 1900-talet uttrycktes nationalistiska 

tendenser. Det religiösa inslaget nedtonades med tiden och man framhöll snarare uppfostran 

enligt kristna trons ideal, inte själva den konfessionella läran (Larsson, 2001, s. 73). Efter 

andra världskriget underströks fredsfostran. Det uppstod också behov att anpassa skolan till 

det moderna samhället. Mycket större fokus sattes på samhällsordningens utveckling, 

samfundsanda och elevernas förmåga att orientera sig i dagens samhälle. Man begränsade de 

äldre epokerna i historieundervisning och utvidgade den senaste historien. I läroplanerna 

1962, 1969 och 1980 lyfte man upp kravet på objektivitet och förmedling av olika 

uppfattningar. Lgr 94 betonade utvecklingen av elevernas förmåga till kritiskt tänkande 

(Larsson, 2001, s. 76).  

Politiska beslut som rör svenska skolan följde samhällsutveckling och trots att man inte alltid 

lyckades nå tänkta mål strävade man efter att reformera skolväsendet till det moderna 

samhällets behov. I det kommunistiska Tjeckoslovakien styrde man både samhället och 

skolan med fast hand, och ingripande i skolsfären blev ofta en reaktion på en överhängande 

politisk instabilitet. Passande exempel på detta kan vara den förändrade synen på vissa 

personer dömda under skenrättegångar under 1950-talet (Hoření, Pýcha, Ripka & Seelinger, 

n.d.).  

 

Teoretisk ram 

Att historia är en ofullständig avbild av det förflutna hävdar den tjeckiske historikern Dušan 

Třeštík (1999). I den tjeckiska kulturmiljön försökte han bryta den traditionella 

föreställningen om historia som något givet, oföränderligt. Denna syn på historia, alltså 

historia som en oomstridd berättelse, nämner också Johansson (2012, s. 10) och hon ställer 

den i kontrast med en annan mer progressiv trend som innebär att olika individer kan ha olika 

perspektiv på historia. På så sätt kan historia aldrig bli något objektivt. Förändringen av synen 

på historia och dess roll i människors liv påbörjades under 1960- och 70-talen.  

I västvärlden satte historiedidaktiker fokus på historiemedvetande och hur det skapades hos en 

människa. Eftersom det är många faktorer som påverkar hur en individ begriper historia 

ställde man krav på att ta hänsyn till den historia som överstiger klassrummets ram. Jensen 

(1997) utgår från den tyska didaktikern Karl-Ernst Jeismanns (1979) definition som redogör 

att ”historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 

av nutiden och perspektiv på framtiden” (Jeismann, 1979, citerad i Jensen, 1997, s. 51). Jag 

ska visa i nästa kapitel att man kan hitta spår av detta förhållningssätt till historia både i de 

tjeckiska och de svenska läroplanerna. Karlsson (1999) pekar på dubbelheten i fenomenet 
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historiemedvetande. Han hävdar att historiemedvetandet är skapat och skapande samtidigt, 

alltså historiemedvetandet påverkas av historiska processer och på samma gång formar det vår 

uppfattning av historia. Eftersom historien som ett undersökningsobjekt tillkom i en viss 

kontext men tas emot och tolkas i en annan kontext behövs det, enligt Karlsson, skapas en 

dialog mellan dessa två sidor. Denna dialog ska utgå från ett hermeneutiskt tillvägagångssätt 

(Karlsson, 1999, s. 50-56).   

Johansson (2012, s. 43) problematiserar vidare begreppet historiemedvetandet och hävdar att 

vilket medvetande som helst är något privat som blir svårt att undersöka. Men man kan 

studera historiemedvetandet genom dess uttryck, det vill säga genom historiebruk och 

historiekultur. Karlsson (2010) anser att historiekulturen är avgörande för människors möten 

med historien. Inom historiekulturen bestäms förutsättningarna för hur en människa ska möta 

historia. Själva historiekulturen definierar han som ”det kommunikativa sammanhang inom 

vilket historiemedvetandet och minnet verkar och det förflutna tillskrivs mening.” (Karlsson, 

2010, s. 76). Eftersom varje individ är påverkad av sin miljö kan historiekulturen aldrig bli 

monolitisk. Man ska snarare prata om olika historiekulturer inom ett samhälle. Dessutom är 

historiekulturen föränderlig över tid och det är vi människor som förändrar historiekulturen 

genom vårt historiebruk (Thorp, 2016, s. 24-25). Karlsson (2014) påpekar också att 

historiekulturen är starkt knuten till maktperspektivet, det vill säga att det är en viss grupp 

som bestämmer vilken historia man ska ägna uppmärksamhet (Karlsson, 2014, s. 65). Den 

tjeckiska historiker Zdeněk Beneš använder en annan definition av historiekultur. Han 

beskriver den som tillvägagångssättet hur historisk information produceras, distribueras och 

tolkas i ett samhälle. Enligt hans uppfattning liknas historisk information vid en vara på den 

fria marknaden, vilket också hänvisar till krafter som styr marknaden och som hindrar att 

historisk information skulle kunna bli objektiv (Beneš, 2010, s. 17). Denna liknelse av historia 

som säljs på marknaden som en vara finns även i Karlsson (1999) i samband med historians 

popularitet efter Sovjetunionens upplösning (Karlsson, 1999, s. 262-263).  

Efter att ha övervägt historiemedvetande och historiekulturen kommer man naturligtvis till 

den tredje termen och det är historiebruk. I jämförelse med de två tidigare begrepp är 

historiebruk något konkret, synligt och därför även undersöktbart. Thorp (2016, s. 25-26) 

definierar historiebruk som narrative avsändning av det förflutna som tillämpas för att skapa 

mening, förstå nutiden och påverka framtiden. Meningsskapande anser han som väsentligt för 

historiebruk, det vill säga att människor brukar historia för att kunna orientera sig i världen 

och för att skapa mening i sina liv och i omvärlden.  

Karlsson (1999) visade på historiebruk i Ryssland efter 1991 hur viktig roll historia spelade i 

människors liv. Han konstruerade en typologi över historiebruk utifrån behov och funktion. 

(Karlsson, 2014, s. 72). Bland de historiebruk som Karlsson nämner finns sex olika typer av 

historiebruk. Det vetenskapliga bruket ska tillfredsställa behov av att upptäcka och 

rekonstruera. Historia fyller en funktion av verifiering/falsifiering och tolkning av historiska 

fakta utifrån ett samtidshistoriskt sammanhang. 

Det existentiella bruket ska tillfredsställa individens behov av att minnas, historia fyller 

funktionen av förankring och orientering i ett större sammanhang. Det moraliska bruket ska 

tillfredsställa behovet att återupptäcka historia och utgår från breda befolkningsgrupper. Det 

ideologiska bruket är förknippat med det moraliska bruket. Historia fyller funktionen att 

uppfinna och rekonstruera i syfte att t.ex. rationalisera en förd politik och även försvara 

förtryck. Detta sker utanför vetenskapliga sammanhang. Härnäst kommer icke-bruk som ska 

tillfredsställa behovet att glömma. Detta sammanfaller med det ideologiska bruket om det är 

medvetet och rationellt genomtänkt. Det politisk-pedagogiska bruket betyder att historia ska 
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tillfredsställa behovet att illustrera, offentliggöra och debattera, den fyller funktionen av 

instrumentalisering och politisering (Karlsson, 2014, s. 70-79). 

Robert Stradling (2001) bearbetar frågan om hur man ska undervisa europeisk 2000-tals 

historia. Han tar upp två olika syner på europeisk historia: en baserad på det gemensamma 

europeiska arvet, den andra baserad på Europas diversitet varav den första är, enligt Stradling, 

mer förekommande i läroplaner. Han utvecklar vidare tanken och hävdar att tonvikten på det 

gemensamma arvet gynnar en kursplan som antingen ger en översiktlig undersökning som 

täcker en längre tidsperiod, eller en kursplan som sätter fokus på en lineär utveckling, vilket 

tyder på att de väsentliga delarna av samtida europeiska civilisationen kan spåras direkt 

tillbaka till sina rötter i antiken via upplysningen och renässansen. Den andra synen som 

påpekar diversitet i europeisk historia är mer sällsynt (Stradling, 2001, s. 25-26). Stradling 

(2001) skriver vidare även om multiperspektivitet som hänger samman med diversitet. Han 

påstår att multiperspektivitet inte bara innebär mångfald av olika perspektiv och identifiering 

av dess likheter och skillnader, utan beror på vår förmåga att relatera dessa olika perspektiv 

till varandra. Olika perspektiv innefattar inte att ett av dem är rätt utan att de förmedlar olika 

erfarenheter, sammanhang och målsättning, vilket leder till att man till slut får en precisare 

bild av det som hänt. Detta förutsätter också att man förstår de utgångspunkter som en 

perspektivinnehavare står för. (Stradling, 2001, s. 141-142). I min analys och i kapitlet om de 

tjeckiska och de svenska läroplanerna tänker jag undersöka även om respektive läroplan och 

lärobok gynnar multiperspektivitet.  

 

Koppling till styrdokument 

Lgr 2011 

När man läser den svenska läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2016) och särskilt kursplanen i 

ämnet historia ser man att den reflekterar väl Jeismanns definition.  

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 

sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det 

förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden […] Därigenom ska eleverna 

få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. (Skolverket, 2016, 

s. 196). 

I det centrala innehållet beskrivs vilka ämnesområden undervisningen ska omfatta men 

väldigt stort fokus ligger på förmågor som är implementerade i ämnets syfte och 

kunskapskrav. Förmågorna är preciserade för ämnet. Eleven ska exempelvis ”föra 

underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar”, ” dra 

utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor”, ”föra 

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts” 

(Skolverket, 2016, s. 203-205). Om jag utgår från Göran Svanelids (2014) koncept av The Big 

5 då är det framför allt analysförmåga som syns i kunskapskraven för ämnet historia, men 

även begreppsförmåga, kommunikativ förmåga med mera.  

 

Den tjeckiska läroplanen 

När det gäller tjeckiska skolväsendet behöver man gå lite länge tillbaka i tiden för att få en 

mer preciserad bild av den utveckling som ledde fram till dagens läge. Som uppgavs ovan 

hörde Tjeckoslovakien (nuvarande Tjeckien) till östblocket under åren 1945-1989. Det 
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tjeckoslovakiska skolväsendet styrdes av marxism-leninism, särskilt de samhällsorienterade 

ämnena. Detta började förändras efter kommunismens fall, men vägen till en ny läroplan var 

lång. På grund av förändringar som gick genom varje samhällssfär var myndigheterna inte 

förberedda för att förverkliga en ny lagstiftning i många viktiga samhällsområden som till 

exempel skolväsendet samtidigt. Man började först ändra den gamla läroplanen från 1984. 

Vid den första ändringen 1990 avskaffades till exempel kravet på utbildningens enhetliga 

ideologiska riktning. Sen blev läroplanen ändrad 14 gånger till. Den 1 september 2005 trädde 

en helt ny läroplan i kraft som skulle reflektera trenderna i det västländska skolväsendet. 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [MŠMT ČR], 2009, s. 7-10). 

Läroplanen från 2005 kallas för Framework Educational Programme for Basic Education och 

dess karaktär definieras så här: 

Framework Educational Programmes are based on a new education strategy, stressing key 

competencies, their interlinking with educational contents and the application of acquired 

knowledge and skills in practical life. (MŠMT ČR, 2007, s. 6).  

 

När man tittar på läroplanen närmare kan man iaktta samma tendens mot förmågor som i den 

svenska läroplanen. Competencies i detta fall har mer generell betydelse än förmågor i den 

svenska läroplanen. Bland de grundläggande competencies nämnas: “learning competencies; 

problem-solving competencies; communication competencies; social and personal 

competencies; civil competencies; working competencies.” (MŠMT ČR, 2007, s.12). Vad 

vilken competency innebär och hur den tillämpas i praktiken beskriver man vidare, vilket 

stämmer överens med innehållet i kapitel Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11. 

(Skolverket, 2016, s. 12-19). Men man bearbetar bara competencies i den tjeckiska texten mer 

systematiskt. 

När det gäller själva ämnet historia kommer man tillbaka till begreppet historiemedvetande 

som föreställs som huvudsyftet med historieundervisning.  
 

Its main objective is to cultivate the individual’s historical consciousness and to maintain the 

continuity of historical memory, primarily in passing on historical experience. Pupils are guided 

towards understanding that history is not a closed part of the past or a jumble of facts and 

definite conclusions, but also involves asking questions through which the present looks into the 

past to find its contemporary character and possible future.” (MŠMT ČR, 2007, s.44).  

 

I citatet ovan betonar man igen kopplingen mellan det förflutna, nutiden och framtiden, vilket 

hänvisar till Jeismann och det betyder att trender i de tjeckiska och svenska skolväsendena är 

likartade. Men det är intressant att man också anger vilken uppfattning av historia en lärare 

inte ska förmedla till elever, det vill säga en färdig del av det förflutna, en massa av fakta och 

slutsatser. Detta implicerar ett behov i det tjeckiska skolväsendet att ta avstånd från den 

traditionella uppfattningen av historia som Johansson (2012, s. 10) också nämner. Vidare 

pekar man ut 1800- och 1900-talen som avgörande epoker för utformande av dagens 

samhälle. Den tjeckiska läroplanen föreskriver för varje arbetsområde vad en elev ska kunna, 

vilket kan uppfattas som fokusering på ämneskunskaper snarare än på själva förmågorna. 

Däremot finns det inget kunskapskrav för varje enskild betygsnivå i den tjeckiska läroplanen 

(MŠMT ČR, 2007, s. 44-49). 

 

 

Tidigare forskning 

Historieundervisningen spelade en mycket viktig roll i utbildningshistoria. Historia och dess 

tolkning i skolan betjänade icke sällan olika regimer för att indoktrinera barn och uppfostra 
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dem i enlighet med statens behov. Inflytande av utrikespolitiska förhållanden kan iakttas även 

i demokratiska länders historieundervisning. Som följd av detta faktum blir historieläroböcker 

ett självklart objekt som reflekterar statens inblandning i utbildningssfären. Thorp (2016, s. 7) 

konstaterar att forskningen länge fokuserade framför allt på läroböckernas innehåll och 

bortsåg från perspektivet att ta hänsyn till kontexten både i vilken en lärobok skapats och i 

vilken en lärobok används och tolkas. 

Janne Holmén (2006) undersökte i sin avhandling hur man avbildade USA och Sovjetunionen 

i de norska, svenska, finlandssvenska och finska läroböcker under kalla kriget. Trots att dessa 

länder var demokratiska och Sverige och Finland på sätt och viss neutrala eftersom de stod 

utanför NATO, avspeglade historieläroböckerna ländernas utrikespolitiska situation, som 

påverkades av geografisk närhet eller avstånd. Han iakttog exempelvis i finska läroböcker 

som publicerades efter Sovjetunionens upplösning en tendens att lägga all skuld på 

Sovjetunionen (Holmén, 2006, s. 333-335).  

Vid samhällsförändringar brukade historieläroböcker revideras eller kasseras och ersättas med 

nya. På så sätt kan man ännu tydligare iaktta hur en politisk åsikt blev utbytt med en annan 

ofta motsatt åsikt och hur historia omskrevs. Karlsson (1999) studerade historiebruk i 

Sovjetunionen i perioden av dess upplösning. Han beskriver hur medvetet staten arbetade för 

att skapa det önskvärda historiemedvetandet hos sina medborgare. Titeln på hans bok Historia 

som vapen är slående. Han skriver vidare om ”brott med det förflutna” när det gäller 

förändringar i historieundervisning och visar på postsovjetiska läroböcker hur man 

exempelvis avskaffade ”kontrastering av de goda sovjetiska och det onda fascist-nazistiska.” 

(Karlsson, 1999, s.265-266).  

Om likadana tendenser skriver Marketa Pankova (2015) i sin rapport om samlingar av 

läroböcker under totalitära regimer i Tjeckoslovakien. Särskilt historieläroböcker speglar hur 

en ideologi kan använda historia för att vidmakthålla sin politik. Att bläcka ned vissa avsnitt i 

läroböcker eller tejpa över dem var några av de märkligaste sätten att bruka historia. 

Robert Thorp (2016, s. 7) undersökte hur historia i nutid används inom historieundervisningen 

i Sverige när det gäller kalla kriget. Han analyserade historiekultur genom historieläroböcker, 

populära historietidningar och media samt intervjuade lärare för att ta reda på hur de 

presenterar och tolkar historiska händelser från kalla kriget i klassrummet. När det gäller 

läroböcker kom han till slutsatsen att det i flesta av dem finns en stark tendens att anse det 

västländska perspektivet som en norm, medan Sovjetunionen betraktas som upphovsman till 

konflikten. Till dessa ståndpunkter tenderade även lärarnas tolkningar, trots att lärare försökt 

presentera dem mångtydigt.  

Thorps avhandling publicerades inom Forskarskolan i historia med didaktisk inriktning 

(ForHim) som startade 2012 och som hör till Den nationella forskarskolan i pedagogiskt 

arbete. På webbsidan beskrivs forskarskolans syfte så här: 

Forskarskolan ForHiM var inriktad mot temat ”Historiska medier”. Detta innebär att fokus låg 

på olika mediers utformning, innehåll och användning. Med historiska medier avsågs alla typer 

av medier som används i undervisning och lärande i historia, t.ex. läroböcker, populärhistoriska 

genrer, skönlitteratur, film och olika slag av digitala medier. (http://www.org.umu.se/historia-

med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/forskarskolan--forhim-/)  

Forskningen inom detta område är alltså väldigt aktuell och reflekterar behovet av att 

analysera historiebruk inom det svenska skolväsendet. Till denna forskarskola hör även de två 

kommande forskarna. Olsson (2014, s. 4) analyserade bland annat attityder hos författarna till 

de svenska historieläroböckerna. Hon problematiserar sättet hur en historielärobok utformas 
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när hon påstår att dagens läroböcker snarare presenterar ”allmänt accepterade beskrivningar 

av och förklaringar till det historiska skeendet.” En lärobok utan referenser eller fotnoter och 

utan belägg och resonemang i huvudtexterna om hur man kom fram till slutsatserna, hjälper 

inte elever att förstå, hävdar Olsson, hur historia skrivs och att den bara bygger på tolkningar. 

Hon kom till slutsatsen att väldigt många historieläroböcker begränsar sig till faktaåtervinning 

och innehåller väldigt få uppgifter ”där eleverna uppmanas att använda historiska färdigheter 

eller teoretiska kunskaper som redskap.” (Olsson, 2014, s. 96-97). De mest förekommande 

attityderna är den stora tonvikten på politisk historia, alltså på konflikter och maktskifte samt 

på kungar och andra härskare (ibid., s. 41-46). 

Spjut (2014) undersökte svenska läroböcker i historia och geografi mellan åren 1866-1939. 

Hon fokuserade på hur de definierar svensk och finländsk etnicitet och hur de beskriver 

nationell historia. Resultat av hennes avhandling visar bland annat att läroböcker skildrade 

finnarnas kultur och språk som bristfälliga och finnarna själva som okulturella och obildade, 

det vill säga att även på detta sätt kan läroböcker reflektera samtidens samhällsklimat. (Spjut, 

2014, s.125-128). Jag tänkte inte synliggöra den politiska situationen i vilken de analyserade 

läroböckerna skrevs och publicerades. Jag tänker snarare undersöka i vilken utsträckning de 

två skolsystemen skiljer sig. Det viktigt att räkna in arvet som perioden före 1989 lämnade till 

dagens samhälle i båda länderna. 

 

Metod och tillvägagångssätt  

När man formulerat en hypotes och läst delar om det kalla kriget i de fyra läroböckerna 

behöver man välja en tillämpbar metod för att kunna analysera materialet. Bryman (2011) 

skriver om att man kan använda kvantitativa eller kvalitativa metoder när man analyserar 

data. Jag kommer att använda mig av kritisk diskursanalys som hör till de kvalitativa metoder 

och som bygger på språkets roll i den sociala praktiken. Bryman (2011) hänvisar till Foucault 

som ansåg diskurs som ”ett uttryck som betecknade hur en viss uppsättning språkliga 

kategorier förhöll sig till ett objekt och hur vårt sätt att beskriva detta objekt påverkar hur vi 

förstår eller uppfattar det.” (Bryman, 2011, s. 474). Alltså en diskurs utgör, enligt Foucault, 

vår uppfattning av objektet som beskrivs och på så sätt skapas en version av det objektet. Vid 

analys av historieläroböcker betyder det att själva texten i en lärobok är en diskurs som 

speglar hur man i en viss historiekultur tolkar en historisk händelse.  

Vidare ska jag utgå från Norman Faircloughs modell av kritisk diskursanalys som beskrivs i 

Winther Jørgensen & Phillips (2010). Vid kritisk diskursanalys kan man undersöka hur texten 

är producerad och hur den är mottagen. För att begränsa omfånget av detta examensarbete ska 

jag fokusera på det första, alltså på själva texten, hur den är formulerad.    

(1) Vad? är den första frågan som jag ställer i avsnitt Frågeställning. Istället för att 

fokusera på kapitlen om kalla kriget som helhet väljer jag vissa händelser som blir 

tillräckliga för min analys så att jag sedan kan dra slutsatser från analysen. 

Händelserna behöver inte vara sådana som finns i alla fyra böckerna. Att inte nämna 

en viss händelse är också ett sätt på hur man kan bruka historia, ett så kallat icke-bruk. 

(Karlsson, 2014, s.72). Jag tänker välja händelser av olika karaktär, till exempel ett 

europeiskt uppror, en utomeuropeisk konflikt, integrationen av Europa osv. Det första 

som jag tänker undersöka är innehållet.   

(2) Orsaker och konsekvenser. Vad anges som orsak till och konsekvens av enstaka 

händelser? Hur knyter man ihop händelser? Använder man orsak-konsekvens modeller 

eller läggar man snarare händelser efter varann utan någon anknytning?  
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(3) Hur? är den andra frågan och den har flera olika aspekter. Jag ska undersöka följande 

två kategorier.  

(a) Modalitet. Genom att presentera något som ett faktum eller tvärtom att uttrycka 

ovisshet, tvekan eller möjlighet, framför talaren/författaren sitt omdöme. När man 

analyserar modalitet får man ta reda på exempelvis om förklaringen till en viss 

händelse påstås vara ett rent faktum eller bara en hypotes. Språkligt manifesteras 

modalitet till exempel med modala hjälpverb (kunna, måste, få, behöva, böra), 

modala adverb (kanske, säkert, troligen, nog) och adjektiv (möjlig, osäker, oklar). 

(Fairclough, 1993, s. 159). 

(b) Transitivitet.  När man använder passiv form och på så sätt utelämnar agenten, det 

vill säga den som utför en handling, framkallas en uppfattning om att en händelse 

sker naturligt utan någons bemödande. Detta kan peka på tendensen att presentera 

en företeelse objektivt och på så sätt förmedla fakta som om de skulle vara sanna. 

Transitivitet uttrycker således ett förhållningssätt mellan subjektet, alltså någon 

eller något som utför handlingen eller befinner sig i ett visst tillstånd, och objektet, 

någon eller något som utsätts för eller påverkas av handlingen.  

 

Materialpresentation 

Som jämförelse väljer jag två tjeckiska och två svenska historieläroböcker för de senare 

årskurserna på grundskolan. Jag ska fokusera på utländska händelser och inte på hur och i 

vilken utsträckning de beskriver utvecklingen i hemlandet, eftersom det är självklart att varje 

land tar särskild hänsyn till utvecklingen inom sina egna gränser och sin utländska politik. När 

det gäller urvalet av de konkreta böckerna var mitt syfte att analysera sådana som används i 

skolan idag för att kunna spåra likadana eller olika tendenser i skildringen av kalla kriget i 

nutida läroböcker i dessa två länder. Urvalet av de svenska läroböckerna är grundat på mina 

erfarenheter under verksamhetsförlängd utbildning på två svenska skolor. I både skolorna 

använde man Levande historia 9 så man kan säga att jag använt mig av ett bekvämhetsurval, 

alltså jag väljer material som är tillgänglig (Bryman, 2011, s. 194). Utkik Historia 7-9 är en av 

de nyaste svenska läroböckerna och jag väljer den för att den är uppbyggd enligt Lgr 11. I den 

reviderade upplagan av Levande historia står det att boken är anpassad till Lgr 11.  

De tjeckiska läroböckerna valde jag på grund av ett samtal med en säljare i en tjeckisk 

bokhandel. Eftersom det tjeckiska skolsystemet går igenom en förvandlingsprocess från det 

gamla traditionella skolväsendet till det moderna utbildningsystemet har jag valt två 

läroböcker som enligt säljaren är på olika nivåer i denna process. Den ena Dějepis 9 (2016) 

kommer från det pedagogiska förlaget SPN-pedagogické nakladatelství. Förkortningen 

hänvisar till det enda förlaget som före 1989 utgav pedagogisk litteratur och som hette Statní 

pedagogické nakladatelství. Namnet kommer från 1952. I förlagets logo står årtalet 1775 som 

anknyter till det första pedagogiska förlaget i Tjeckien. (www.spn.cz) Kopian som jag 

använder mig av är andra upplagan, första upplagan publicerades 2009. Den andra boken 

Dějepis 9 (2011) utgavs på förlaget Fraus. På förlagets webbsida står att man i Fraus ”främjar 

interaktiv undervisning och införande av nya undervisningsmetoder i tjeckiska skolor”. 

(www.fraus.cz). I båda böckerna står det att boken är godkänd av det tjeckiska 

Utbildningsdepartementet och därför får man använda den som lärobok i ämnet historia på 

grundskolan. 

När det gäller konkreta händelser ska jag fokusera på följande avsnitt: Berlinblockaden, 

NATO och Warszawapakten, Kol- och stålunionen för fredens skull och Rådet för ömsesidigt 

ekonomiskt bistånd, Ungernupproret och Vietnamkriget. Jag ska inte ta upp till exempel 

http://www.spn.cz/
http://www.fraus.cz/
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Pragvåren, eftersom man kan förutsätta att beskrivningen av Pragvåren i de tjeckiska 

läroböckerna blir mycket mer omfattande än i de svenska läroböckerna. Därför anser jag 

sådan jämförelse att vara orimlig. 

 

Analys och resultat 

I detta kapitel ska jag först beskriva generellt läroböckernas upplägg och innehåll, sedan i 

varje delkapitel ska jag fokusera på enstaka händelser. De titlar som är kursiverade ska jag 

använda vidare för att urskilja enskild lärobok. 

Levande historia 9 ägnar det kalla kriget 13 sidor. Revolutionen 1989 och Sovjetunionens 

upplösning beskrivs i följande kapitel, som fortsätter ända till den arabiska våren, dess 

omfattning är 20 sidor. De två sista sidorna i slutet av kapitlen innehåller tidslinjer och 

övningar. Texten är delad i fyra, respektive sex delkapitel och varje delkapitel har vidare flera 

avsnitt som är markerade med gröna rubriker. I slutet av varje delkapitel finns övningsfrågor. 

Det finns inga ord skrivna med fetstil däremot använder man sig av kursivering vid namn. 

Texten är löpande snarare än en uppstaplad kurslitteratur med många anteckningar, bilagor 

och figurer.   

I Utkik breder perioden som innehåller kalla kriget ut sig på 30 sidor. Kapitlets rubrik är 

Efterkrigstiden och den börjar med en inledning om den ekonomiska situationen i efterkrigets 

Tyskland, och en sammanfattning av andra världskrigets resultat i kapitlet En tvådelad värld 

och slutar med delkapitel Kalla krigets slut. Det kapitlet innehåller Sovjetunionens upplösning 

och man lägger även till ett avsnitt om dagens Ryssland och ockupationen av Krim. 

Sammanlagt finns det 11 delkapitel och ett sammanfattande delkapitel med övningsfrågor. På 

tre ställen finns även fördjupningsuppgifter som handlar om statistik, historiska begrepp och 

historiebruk. Boken skiljer strikt kalla kriget i världen från utvecklingen i Sverige vilket står i 

ett annat kapitel. När det gäller textens utseende är den löpande med vissa begrepp markerade 

med fetstil. Det finns ganska få årtal. Alltså texten tenderar till att visa historia som en 

berättelse.  

I Dějepis 9 (SPN) ingår kalla kriget i en avdelning Efterkrigshistoria och det omfattar tio och 

en halv sidor. Det finns fem delkapitel och en sammanfattning. De fem kapitlen motsvarar 

kalla krigets uppkomst och dess fyra faser som är mellan åren 1946-1953, 1953-1960, 1960-

talet och i de fjärde fasen 1970- och 1980-talen. Även denna lärobok skildrar händelser i 

hemlandet i ett särskilt kapitel. Men det finns flera kapitel som är anknutna till det kalla kriget 

och det är kapitlen Den europeiska integration, Dekoloniseringen, Östblocket. Det sistnämnda 

är anmärkningsvärt eftersom det ger insikt om hur Östblocket var organiserat, vilka 

förhållanden länderna hade till varann och vilken Sovjetunionens roll var. De tre kapitlen 

omfattar 12 sidor. I texten finns betydligt flera ord skrivna i fetstil som inte bara hänvisar till 

viktiga begrepp utan också till viktiga fakta. Till exempel: ”Europa är delat i två 

övervakningssfärer.” (Válková, 2016, s. 97). Det är ett kännetecken som visar att denna bok är 

kollageartad. Nästa orsak är kompletterande texter i spalten på sidornas utsida och en tidslinje 

på sidan högst upp. Där finns till exempel texten av Churchills tal från Fulton, avsnitt om U-2 

incidenten och grundandet av Israel. Det finns också övningsfrågor efter varje avsnitt. I slutet 

av kapitlet finns en ruta med viktiga begrepp och förklaras. Till sist ska man också notera att 

författare i texten vänder sig till läsare, alltså till elever. Man använder ”ni”-form av verb så 

man vänder sig inte till läsaren utan till klassen. Texten kan därför anses som en föreläsning.  

Dějepis 9 (Fraus) är enligt min åsikt mycket svårare att orientera sig i. Det finns olika texter i 

olika storlek och stil som gör att man inte kan läsa boken som en löpande text. Övningsfrågor 
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är också invävda i texten. På varje sida finns flera mindre bilder och även hänvisningar som 

kopplar den aktuella texten till tidigare händelser. Själva kalla kriget omfattar 11 sidor. Men 

perioden är splittrad i två delar: den ena omfattar händelser innan Stalins död och den andra 

efter. Mellan dessa två perioder lägger man ett kapitel om händelser i Tjeckoslovakien. Så den 

här boken flätar ihop världshistoria med den nationella historian.   

 

Berlinblockaden 

I kommande avsnitt ska jag analysera hur enstaka läroböcker skildrar Berlinblockaden. 

Eftersom det hänger samman med politiska förhållanden i Europa efter andra världskriget ska 

avsnittet omfatta även dem. I slutet lägger jag citat av blockadens beskrivning för att klarlägga 

skillnader mellan de fyra texterna. Jag kompletterar den även med en beskrivning av luftbron 

som hänger tätt samman. 

Innehåll 

Levande historia 9 skildrar först situationen i Europa efter andra världskriget. Den fokuserar 

framför allt på ideologiska skillnader mellan stormakterna, men tar upp även ekonomiska 

förutsättningar. Sovjets ambitioner i Europa betonas också:  

I land efter land tog kommunistiska partier över med stöd från Moskva. Under andra 

världskriget hade Stalin gett kommunistledare från olika länder skydd i Moskva. Nu kom dessa 

ledare tillbaka till sina hemländer. Arbetarmilis beväpnade sig och kunde med stöd av Röda 

armén se till att kommunisternas makt växte. (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 378). 

Härmed beskriver man mekanismen hur det gick till att det så kallade Östeuropa formades. I 

samband med detta anges även Trumandoktrinen och man citerar den. Man nämner också de 

delar av Europa som Sovjet efter andra världskriget hade tagit. På så sätt skapar man en 

bredare kontext för det som boken kallar för ”den första urladdningen mellan öst och väst” 

(ibid.). Blockaden presenterar man som en rad av enstaka gärningar: Tyskland samt Berlin 

blev delade i fyra zoner. Segermakterna kontrollerade var sin zon. Sovjetunionen initierade 

konflikten och västmakterna var tvungna att agera genom att skapa en luftbro.  

Utkik lägger tonvikt på den ekonomiska situationen under efterkrigstiden. Sovjetunionens 

förluster och krav på kraftigt krigsskadestånd från Tyskland anses som orsak till spänningen 

mellan västmakterna och Sovjet, vilket ledde till att västmakterna slog ihop sina tre tyska 

zoner (Nilsson, Olofsson & Uppström 2015, s. 256). På denna punkt är informationen i Utkik 

inte exakt eftersom Trizonen formades 1948, alltså ett år senare än vad som uppges i boken. 

Det samma gäller luftbrons varaktighet, som man blandar ihop med varaktigheten av 

blockaden. Luftbron pågick dryg tre månader längre än själva blockaden. När det gäller 

etableringen av kommunistiska regimer i Östeuropa nämner man bara Ungern och Rumänien, 

som under kriget stöttade Tyskland. Läroboken uttalar sig inte alls om situationen i 

Tjeckoslovakien eller Polen vilket kan upplevas som mycket förenklat.  

I Dějepis 9 (SPN) hör Berlinblockaden till den första fasen av kalla kriget. I det inledande 

delkapitlet beskriver man kalla kriget som en konflikt mellan de två supermakterna varav ”var 

och en ville utnyttja situationen i Europa och behärska den” (Válková, 2016, s. 96, min 

översättning). Marshallhjälpen presenteras dubbelsidigt: den skulle hjälpa till att 

återuppbygga Europa, samt lösa USAs hotande överproduktionskris. Man citerar Trumans 

uttalande i samband med hans doktrin. Själva spänningen mellan segrarmakterna som ledde 

till blockaden av Berlin problematiseras också. Man nämner Frankrikes kvarstående farhågor 

för Tyskland och därför även tvivel om Tysklands snabba återhämtning, vilket enligt boken 
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ledde till spänning mellan USA och Storbritannien på en sida och Frankrike på andra sidan. 

Med anledning av detta slöts först den amerikanska och den britiska zonen samman och den 

franska delen fogades samman med dem senare. Penningreformen i de tre ihopslagna zoner 

anges också som förutsättningen för bildandet av Västtyskland. 

Dějepis 9 (Fraus) beskriver Berlinblockaden tämligen kortfattat. Man börjar med bildandet av 

de två nya tyska stater och sen vänder man tillbaka till konflikten om Berlin. Man hävdar 

tydligt att syftet med Sovjets politik var att lägga beslag på hela staden och att man även var 

benägen att framkalla ett nytt krig. Västmakterna valde inte konfrontation, införde luftbron 

och Sovjet upphävde blockaden. I avsnittet innan nämner man Trumandoktrinen samt 

skapandet av järnridån, men man utvecklar inte vidare hur det gick till. 

Tab. 1 Blockadens beskrivning 

Levande historia: “År 1948 blockerade Sovjetunionen västmakternas delar av Berlin...“ (s.378) 

Utkik: “Sovjet införde en blockad genom att 1948 stänga alla vägar till Västberlin.“ (s.256) 

Dějepis 9 (SPN): “Blockaden [av Berlin] innebar inte bara att man avbröt all tillförsel till staden 

utan också belägringen av de britiska, amerikanska och franska garnisonerna. Stalin bröt all 

järnvägs-, väg- och sjötransport, tillförsel av elektricitet och kol, men han blockerade inte 

flygrummet. Det kan man bara blockera genom skott, vilket skulle orsaka en ny väpnad konflikt.“ 

(s.100, egen översättning) 

Dějepis 9 (Fraus): “På sommaren 1948 inledde [Sovjetunionen] blockaden av Västberlin. “ (s.103, 

egen översättning) 

 

Tab. 2 Luftbrons beskrivning 

Levande historia: “Västmakterna- USA, Storbritannien och Frankrike- svarade med att låta en 

ström av plan, en luftbro, flyga in livsmedel och andra varor. (s.378) 

 

Utkik: “Istället bestämde de sig för en luftbro. Dag och natt flög man in proviant till Västberlin. I 

stort sett allt, utom vatten, fördes in på detta sätt. Men för detta räckte inte de två flygplatserna trots 

att de fått flera nya landningsbanor. Västmakterna tvingades därför bygga en tredje flygplats. På så 

vis kunde man till sist föra in 10 000 ton varor per dygn. När trafiken var som störst landade planen 

med bara någon minuts mellanrum.“ (s.256) 

 

Dějepis 9 (SPN): “USA och Storbritannien lyckades införa en luftbro- genom plan flög de in inte 

bara livsmedel, kläder, hygienartiklar, utan också kol och maskiner...“ (s.100, egen översättning) 

 
Dějepis 9 (Fraus): “ [Västmakterna] införde tillförsel av varor till Västberlin genom en luftbro.“ 

(s.103, egen översättning) 

 

Resultat 

Både Levande historia och Utkik skildrar händelsen som en kedja av enstaka bitar som logiskt 

följer en efter den andra, varav den förstnämnda boken erbjuder mer detaljerade insikter om 

Europas utveckling efter andra världskriget och utgår från den. Utkik går mer på ytan och är 

ibland otydlig, men det som man kan anses positivt är Utkiks strävan efter multiperspektivitet 

(Stradling, 2001, s.141-142). Denna tendens finns även i Dějepis 9 (SPN), men där är den 

mycket mer utvecklad. Man undviker uppdelning i ”de goda” och ”de onda”, man berättar om 

de fördelarna som Marshallhjälpen hade för USA och det faktum att dess formulering med flit 

skulle hindra Sovjet från att ta emot Marshallhjälpen. Man anger oenighet mellan 
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västmakterna och tar upp faktorer som inte finns med i de tre andra läroböckerna. Författaren 

strävar efter att gå på djupet. Genom apostrofering, dvs. tilltal, drar författaren av Dějepis 9 

(SPN) läsaren in i texten. I läroboken står t.ex.: ”Ni vet redan vad kalla kriget betydde…” 

(Válková, 2016, s. 99). Läsaren får en tydlig framställning om hur man rekonstruerar en del 

av det förflutna och tolkar den. När det gäller sista boken Dějepis 9 (Fraus) blir man nästan 

besviken med tanke på förlagets motto (se kapitel Materialpresentation). Författarna lägger 

fram några fakta utan någon djupare förklaring. Man problematiserar dem inte alls. Från de 

fyra citaten i Tabell 1 framgår tydligt skillnaden mellan hur man beskriver själva blockaden 

av staden. Det är bara Dějepis 9 (SPN) som noggrant förklarar vad det innebar praktiskt. Att 

konstatera att ”[Sovjetunionen] inledde blockaden av Västberlin” (Parkan, Mikeska & 

Parkanová 2011, s. 103, egen översättning) är kortfattade och det kan bli svårbegripligt för 

elever. På andra sidan kan man kompensera brist på förklaring av blockaden genom att 

beskriva noga luftbron som Utkik gör (Tabellen 2). Beskrivningen av Berlinblockaden i 

Dějepis 9 (Fraus) är otvetydigt bristfällig och uppstyltad. 

 

Orsaker och konsekvenser 

Orsaken till blockaden förklarar Levande historia entydigt som Sovjetunionens försök att 

svälta ut västmakternas delar av Berlin och sedan ta över dem. Resultatet av blockaden 

beskrivs tämligen emotionellt: ”Stalin måste vika sig.” (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 

378). Som konsekvens av blockaden presenteras bildandet av de två tyska staterna 

Förbundsrepubliken Tyskland och den Tyska Demokratiska Republiken.  

I Utkik presenteras orsaken till blockaden med stor osäkerhet och man nämner två möjliga 

förklaringar: Sovjets strävan att lägga beslag på hela staden eller strävan att avråda 

västmakterna från bildandet av Västtyskland. Blockadens resultat kopplas även i Utkik till 

Stalin fast det utrycks inte så expressivt som i Levande historia: ”… Stalin upphävde 

blockaden och på nytt öppnade vägarna till Berlin.” (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 

256). 

Händelser som sen ledde till bildandet av Västtyskland anses i Dějepis 9 (SPN) som orsaker 

till Stalins reaktion i form av blockaden, vilket är en ganska detaljerad beskrivning. Man 

pekar på andra aspekter av blockaden, till exempel på belägringen av västmakternas 

garnisoner i deras delar av Berlin. Trots att man oftast uppger att blockaden pågick i elva 

månader, det vill säga den tid när Sovjet faktiskt blockerade vägarna till staden, väljer man i 

denna bok att sätta fokus på luftbron som pågick 14 månader, fastän blockaden upphörde 

tidigare. Man förklarar inte skillnaden, vilket kan bli missvisande. Som en konsekvens av 

blockaden anges bildandet av de två tyska stater men man även lägger till faktumet att statens 

uppdelning ledde till att fredsuppgörelsen med Tyskland efter andra världskriget aldrig blivit 

undertecknad (Válková, 2016, s. 100). 

Dějepis 9 (Fraus) börjar avsnittet med oenighet mellan segermakterna, en aldrig undertecknad 

fredsuppgörelse med Tyskland och bildandet av Västtyskland och Östtyskland, alltså 

konsekvenser av blockaden. Sen påpekar man “kärnan av konflikten“ (Parkan, Mikeska & 

Parkanová 2011, s. 103, egen översättning) och där nämns även blockadens orsak, vilken 

enligt boken var Sovjets försök att lägga beslag på hela staden. Den anger årtal som är den 

enda indikatorn för rätt kronologisk ordning. 

 

Resultat  
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I Levande historia är orsaker till och konsekvenserna av blockaden tydliga. Man begränsar 

orsaken till besittningen av hela Berlin, precis som den tjeckiska boken Dějepis 9 (Fraus). 

Men den andra nämnda boken strävar inte efter att knyta ihop händelser, den lägger bara ett 

faktum efter ett annat, texten verkar som tolkningsfri och därför kan man anse den som ett 

steg tillbaka till den traditionella framställningen av historia. Däremot tar både Utkik och 

Dějepis 9 (SPN) hänsyn till helheten och nämner de händelser som föregick bildandet av 

Västtyskland som orsak. Utkik uttrycker i högsta grad osäkerhet om man jämför alla fyra 

läroböcker när det gäller orsaken till Berlinblockaden. Denna text verkar presentera 

Berlinblockaden som resultatet av flera faktorer, vilket framställer en bild av historia som 

öppen, oförutsebar och beroende av tolkning. Man försöker komma åt avsikten som låg 

bakom själva beslutet och på så sätt återskapa historia. 

Alla fyra läroböcker eniga är om blockadens konsekvens. De båda tjeckiska böckerna lägger 

till faktumet att uppdelningen av Tyskland medförde att fredsuppgörelsen med Tyskland efter 

andra världskriget aldrig blivit undertecknad.  

 

Modalitet och dess resultat 

Beskrivningen av Berlinblockaden i Levande historia innehåller nästan inga modala verb. 

Man presenterar själva blockaden entydligt, ingen hypotes anges. Man undviker att använda 

modala hjälpverb och adverb, vilket tenderar att förmedla ett enda perspektiv. Det finns en 

tydlig strävan efter att texten ska verka som skildringen av vad som verkligen hänt och inte en 

möjlig tolkning. Däremot strävar man i Utkik efter att presentera texten som en öppen möjlig 

uppfattning. Modalitet uttrycks med orden ”oklart”, ”möjligt”, ”kanske”. Man använder även 

modala hjälpverb och adverb. Man anger två hypoteser som orsaker till blockaden. Man 

nämner också möjliga alternativ som fanns innan man tagit beslut om luftbron. Trots att man i 

Dějepis 9 (SPN) använder modala hjälpverb uttrycker man i denna lärobok nästan ingen 

osäkerhet alls. Man förklarar att Stalin inte blockerade flygrummet som bara kunde blockeras 

av skottlossning vilket skulle kunna leda till en ny konflikt. Detta är det enda stället som visar 

tydligt osäkerhet eller snarare möjlighet. Stalins antaganden anses som faktum: “Stalin 

förutsatte att västmakterna inte skulle kunna leverera material till Berlin genom luftvägar.“ 

(Válková, 2016, s. 100, min översättning). Det som man förmedlar i denna text är aktörernas 

olika perspektiv på händelsen, deras intressen, ställning och förutsättningar, vilket hjälper 

läsaren att förstå de många aspekter som händelsen hade. Dějepis 9 (Fraus) använder inga 

modala hjälpverb. Texten är väldigt kortfattad och belyser inte mycket. 

 

Transitivitet och dess resultat 

Aktörerna i Levande historia är konkreta. Å en sida generaliserar man agenten när det gäller 

västmakterna, å andra sida personifierar man motståndare, Stalin, vilket kan stötta 

uppfattningen om den gemensamma, demokratiska och därför även rätta åtgärden gentemot 

en mans totalitära beslut. Aktörerna som man nämner i Utkik är personifierade, det vill säga 

”Sovjets politiker” (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 256) och ”Sovjets ledare Stalin” 

(ibid.), vilket visar att man ville peka på deras aktiva roll. Den andra parten kallas uteslutande 

bara för västmakterna (ibid.). Alltså det finns samma tendens i både de svenska läroböckerna. 

Även i Dějepis 9 (SPN) kopplar man själva införandet av blockaden personligen med Stalin 

och använder aktiva former både i samband med Stalins agerande, samt med västmakternas 

gärningar. Med hänsyn till detaljerade beskrivningar brukar man i Dějepis 9 (SPN) vid behov 

urskilja enstaka länder som hörde till västmakterna. 
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Dějepis 9 (Fraus) använder mestadels passiv form som anonymiserar aktören, till exempel 

uttryck som ”en nästan ogenomtränglig gräns blev skapad“ (Parkan, Mikeska & Parkanová, 

2011, s. 102, egen översättning) och ”världen delades i Väst och Öst” (ibid.). Det samma 

gäller avsnittet om blockaden, man använder nästan uteslutande passiva verbformer, vilket 

skapar känsla av objektivitet. När det gäller blockadens förlopp använder man aktiva 

verbformer i samband med agerandet av de två parterna och som subjekt nämns Sovjet istället 

för Stalin, och västmakterna. Man använder inga modala hjälpverb. Det är tydligt att man ska 

anse texten som neutral, objektiv, tolkningsfri.  

NATO och Warszawapakten 

Innehåll 

Avsnittet om NATO är tämligen kortfattat i tre av de fyra läroböckerna. De informerar bara 

om att NATO grundades. Utkik lägger till att anfall mot en medlemsstat förpliktade andra 

medlemmar att hjälpa den anfallna med försvar och tar även upp de skandinaviska ländernas 

ställning till NATO. Dějepis 9 (SPN) är den enda boken som informerar mer utvecklande och 

påpekar olika aspekter av NATO, till exempel att USA placerade 200 000 soldater i 

Västeuropa med samtycke av de berörda länderna.  

Tab. 3 Beteckning för NATO 

Levande historia 

Utkik 

Dějepis 9 (SPN) 

Dějepis 9 (Fraus) 

militära alliansen 

försvarsförbundet 

militära organisationen 

militär-politiska organisationen 

 

Tabell 3 visar vilken beteckning som används för NATO i enskilda läroböcker. Utkik betonar 

NATOs försvarsfunktion däremot talar de tre andra om dess allmänna militära inriktning. 

Dějepis 9 (Fraus) lyfter även fram den politiska innebörden, men förklarar inte vidare vad det 

praktiskt betydde. 

Tab. 4 Beteckning för Warszawapakten 

Levande historia 

Utkik 

Dějepis 9 (SPN) 

Dějepis 9 (Fraus) 

Militäralliansen 

försvarsförbundet 

militära organisationen 

militäralliansen 

 

Läroböckerna är konsekventa och använder i stort sett samma beteckning även för den andra 

alliansen. Svenska läroböckerna nämner bildandet av Warszawapakten i samband med NATO 

och betonar Västtysklands roll. Levande historia påstår att ”Sovjetunionen fruktade att USA 

höll på att lägga grunden till ett nytt krig mellan Västtyskland och Sovjetunionen.” 

(Hildingson & Hildingson, 2012, s. 378). Utkik hävdar bara att bildandet av Warszawapakten 

blev svaret på Västtysklands medlemskap i NATO (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 

257). De tjeckiska böckerna väljer att nämna den andra pakten i ett annat sammanhang. 

Dějepis 9 (Fraus) nämner händelsen i samband med Västtysklands inträde i NATO och 

hävdar att ”Sovjetunionen och dess allierade utnyttjade situation och grundade en 

militärallians kallad Warszawapakten.” (Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 112, egen 

översättning). Orsaken till detta kan bli att denna lärobok följer en kronologisk ordning och 

bildandet av Warszawapakten sammanfaller med perioden efter Stalins död. På samma sätt 

skriver man i Dějepis 9 (SPN). Warszawapakten nämns under den andra fasen av det kalla 



21 
 

kriget, som präglades av destalinisering, vapenstillestånd i Koreakriget, befrielse av de tyska 

krigsfångarna från Sovjetunionen med mera. Därför presenterar man denna händelse tämligen 

positivt i flödet av avspänningen när man påstår att ”Sovjetunionen hade inget att invända mot 

Västtysklands inträde i NATO och i utbyte mot detta protesterade västländerna inte mot 

bildandet av Östblockens militära organisation, den s.k. Warszawapakten” (Válková, 2016, s. 

101-102, min översättning). I kapitlet Östblocket utvecklar man vidare hur Warszawapakten 

fungerade och att dess ledning faktiskt fick order från Moskva.  

Resultat 

De svenska läroböckerna kopplar ihop bildandet av de två allianserna trots att det är sex år 

som åtskiljer dem. Man anser grundandet av den andra som en reaktion på grundandet av den 

första, alternativt som inträdet av Västtyskland i NATO. Levande historia nämner oro och 

fruktan hos båda parter som ska visa spänningen mellan båda parter (Hildingson & 

Hildingson, 2012, s. 378). Både de svenska böckerna anger årtalen när de grundades. Utkik 

påpekar att Sovjet flyttade sina styrkor till Warszawapaktens länder och dessa slog sedan ned 

flera revolter i Östblocket, inom parentes till exempel Östtyskland 1953, vilket synbarligen är 

en felaktig uppgift eftersom det inte stämmer kronologiskt (Nilsson, Olofsson & Uppström, 

2015, s. 257). Dějepis 9 (SPN) strävar efter att uppge olika aspekter av de två allianserna, 

exempelvis amerikanska soldaters vistelse i Europa som man brukar bortse från, däremot 

brukar man nästan aldrig glömma bort sovjetiska truppers vistelse i Warszawapaktens länder. 

Så Dějepis 9 (SPN) erbjuder igen en mer balanserad bild på allianserna. Sättet hur man 

presenterar bildandet av den andra pakten i denna lärobok verkar snarare vara som en 

överenskommelse (se ovan). Man framhåller också att Warszawapaktens styrkor inte ingrep 

mot ”västländska imperialister” (Válková, 2016, s. 114, min översättning) utan mot sin egen 

medlem, vilket antyder absurditeten i hela östblocket. Dějepis 9 (Fraus) ger en väldigt 

kortfattad information precis som vid Berlinblockaden. Det är några moment som följer ett 

efter ett annat utan något djupare samband, vilket kanske ska skapa en känsla av neutralitet 

och objektivitet. Det underlättar tyvärr inte förståelsen av orsakerna och konsekvenserna till 

händelsen. Om man tänker på NATO:s betydelse idag, säger böckerna inte så mycket varken 

om dess ursprung och historia eller om dess roll under kalla kriget. Dějepis 9 (SPN) fördjupar 

stoffet om Warszawapakten och försöker inbegripa den europeiska integrationen.  

 

Orsaker och konsekvenser 

Levande historia inleder avsnittet om grundandet av NATO med kommunisternas seger i 

Kina. Kommunismens expansion och samarbetet mellan Sovjet och Kina blev enligt 

läroboken orsaken till att man grundade NATO (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 378). 

Bildandet av Warszawapakten presenteras som konsekvensen av grundandet av den första 

alliansen och båda händelserna kopplas till spänningen mellan blocken. Utkik pekar på att 

NATO grundades när Berlinblockaden ännu pågick, inget annat samband anges. 

Warszawapaktens bildande är tydligt presenterad som svaret på Västtysklands inträde i 

NATO. Enligt Dějepis 9 (SPN) sammanfaller bildandet av NATO med en fas av hög spänning 

mellan Sovjet och USA. Däremot anges Warszawapakten under den andra fasen av kalla 

kriget som en konsekvens av Västtysklands inträde i NATO. Dějepis 9 (Fraus) anger att 

orsaken till grundandet av NATO var ökande spänning mellan Öst och Väst. Det finns ingen 

kosekvens i texten. Warszawapakten anses enligt läroboken som “ett tillfälle som 

Sovjetunionen och dess allierade utnyttjade för att bilda den så kallad Warszawapakten“ 

(Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 112, egen översättning). Västtysklands inträde i 

NATO anges som orsaken.  
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Resultat 

Levande historia försöker skapa helhetsbild när man anknyter NATO:s bildande med 

kommunismens expansion i världen. Man bortser från Europa och sätter fokus mot Kina, 

vilket kan upplevas som missvisande som huvudorsaken till grundande av NATO. Själva 

NATO hävdar på sin websida att orsaker till dess grundande var flera: 

It is often said that the North Atlantic Treaty Organization was founded in response to the threat 

posed by the Soviet Union. This is only partially true. In fact, the Alliance’s creation was part of 

a broader effort to serve three purposes: deterring Soviet expansionism, forbidding the revival of 

nationalist militarism in Europe through a strong North American presence on the continent, and 

encouraging European political integration. (North Atlantic Treaty Organisation [NATO], 2017) 

Detta citat visar att NATO satte fokus framför allt på Europa. Citatet påminner NATO:s förste 

generalsekreterare Hastings Ismays uttalande som sa att NATOs uppgift var att hålla 

”Sovjetunionen ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”. (NATO, 2017). Men man 

förklarar inte i Levande historia varför just krig mellan Sovjet och Västtyskland utgjorde ett 

hot, vilket kan bli svårbegripligt eftersom förklaringen av orsaken stannar halvvägs. Uppgift 

om Västtysklands inträde i NATO saknas. Däremot fokuserar Utkik på Europa, man 

framhåller sambandet med Berlinblockaden, man förklarar de skandinaviska ländernas 

ställning till NATO, samt konsekvensen av Västtysklands inträde i NATO. Båda svenska 

läroböckerna ställer de två allianserna bredvid varandra, vilket framhäver deras motsatta 

roller. Denna tydliga uppdelning saknas i de tjeckiska läroböckerna som anger bildandet av de 

två allianserna kronologiskt. Men det som är intressant är att man nämner bildandet av NATO 

i samband med den europeiska integrationen och anser organisationen som ett första steg i 

denna process och man påpekar att en av medlemsstaterna var utomeuropeisk, det vill säga 

USA (Válková, 2016, s. 108). Detta perspektiv på NATO kan leda till att man skulle uppfatta 

NATO som militära parallell till EKSU. 

 

Modalitet och dess resultat 

I sambandet med bildandet av NATO och Warszawapakten används inga modala hjälpverb, 

adjektiv eller adverb. Man uttrycker ingen hypotes, möjlighet heller osäkerhet. Detta anser jag 

faktiskt som en brist eftersom läroböckernas författare inte vågar gå mer på djupet och 

problematisera de två alliansernas roll under kalla kriget (t.ex. Sovjetunionens försök till 

medlemskap i NATO eller Frankrikes invändningar mot ett tätt samarbete mellan USA och 

Storbritannien). Det är bara Dějepis 9 (SPN) som ägnar ett kapitel åt den europeiska 

integrationen och närmare beskriver det komplicerade förhållandet mellan Frankrike och 

Storbritannien (Válková, 2016, s. 108). 

 

Transitivitet och dess resultat 

När det gäller förhållningssätt mellan subjekt och objekt finns det i de svenska läroböckerna 

tendens att framhålla ländernas aktiva roll vid bildandet av pakterna. Man utpekar särskilt 

USA och Sovjetunionen. Levande historia påstår: ”Därför bildade en rad stater i Västeuropa 

under USA:s ledning den militära alliansen NATO.”  (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 

378). I Utkik står: ”… hade USA, Kanada och tio västeuropeiska stater bildat 

försvarsförbundet NATO…” (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 257). Det samma kan 

man spåra i Dějepis 9 (Fraus) som hävdar att “de demokratiska staterna i Väst reagerade med 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm
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bildandet av den gemensamma militär-politiska organisationen“ (Parkan, Mikeska & 

Parkanová, 2011, s. 103, egen översättning). Dějepis 9 (SPN) skriver ”en av de första 

medlemmarna blev även USA” (Válková, 2016, s. 99, egen översättning), vilket tonar ned 

USAs utmärkande roll. 

 

 

Kol- och stålunionen för fredens skull (EKSU) och Rådet för ömsesidigt 
ekonomiskt bistånd (RÖEB) 

Innehåll 

Båda de svenska läroböckerna förmedlar samma perspektiv när det handlar om den 

västeuropeiska unionen. De utgår från ett konfliktfyllt förhållande mellan Tyskland och 

Frankrike, som sedan 1870/1871 gick igenom tre svåra krig. Vidare pekar de på kol och stål 

som kärnan till konflikten och samtidigt förutsättningen för att kunna föra krig. Utkik nämner 

Jean Monnet och Robert Schumann, men efter detta nämner man EU, det vill säga, man 

hoppar över den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbete. Däremot framhäver 

Levande historia förändringen av den första unionen i EEC och sedan i EU och påpekar inte 

bara den ekonomiska innebörden utan också Europas strävan efter att bibehålla sitt politiska 

inflytande bland supermakterna. Som sagt ovan ägnar Dějepis 9 (SPN) ett kapitel åt den 

europeiska integrationen som även innehåller bilder på EU:s byggnader samt ett schema över 

dess institutioner. Man framhåller den problematiska ställningen som Tyskland hade efter 

andra världskriget och spänningen mellan Frankrike och Storbritannien som jag också angett 

tidigare. Sedan nämner man organisationer som grundades efter 1945: NATO, Europarådet, 

EURATOM, EEC som transformerades till dagens EU. Kol- och stålunionen nämns inte alls. 

Det gör Dějepis 9 (Fraus) fastän beskrivningen begränsas till några meningar med allmänna 

påståenden om ekonomiskt samarbete och ekonomiska institutioner. På ett annat ställe skriver 

man i Dějepis 9 (Fraus) om förändringen av EKSU till EEC, införandet av den gemensamma 

marknaden och skapandet av gemensamma organ (Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 

114). 

När det gäller Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (vidare bara RÖEB) skriver man inte 

alls om detta i de svenska läroböckerna. Dějepis 9 (SPN) skildrar ganska nogrannt Östblocket 

särskilt de politiska och ekonomiska förhållandena, så denna lärobok ger RÖEB ganska 

mycket utrymme. Man skriver om dess betydelse i efterkrigstidens återuppbyggande av 

Europa (som en motpol till Marshallhjälpen) samt om RÖEB:s förändrade inriktning efter att 

Chrusjtjov kom till makten. Det andra nämnda verkar vara dock väldigt tendentiöst. Man kan 

läsa till exempel att “Sovjetunionen dikterade vad de andra länderna skulle tillverka, vilka 

råvaror de skulle bryta, samt vilken industri de skulle utveckla. Resultatet måste självklart 

passa Sovjetunionens planer och man tog inte hänsyn till de enstaka ländernas behov.“ 

(Válková, 2016, s. 113, min översättning). Dějepis 9 (Fraus) informerar om RÖEB i endast 

två meningar och sammanfattar att RÖEB helt blev underordnat Sovjetunionens intressen.   

 

Resultat  

Båda svenska läroböckerna hänvisar till det fransk-tyska kriget och pekar på kol och stål som 

viktiga förutsättningar för krigandet. Utkik går mer på djupet, eftersom denna bok även 

nämner de två männen som stod för idéerna bakom den europeiska integrationen. Men man 

kan säga att läroböckerna fokuserar på själva början av det europeiska samarbetet. Trots att 
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det kan kännas att Dějepis 9 (SPN) ger en mer omfattande redogörelse för den europeiska 

integrationen, är man inte så noggrann med dess början. Å en sida refererar läroboken om 

olika europeiska institutioner, å andra sidan bortser den helt från EKSU, vilket gör denna text 

osystematisk. Dějepis 9 (Fraus) begränsar sig igen till allmäna påstående som knappast kan 

ge insikt i problematiken.  

Angående RÖEB väljer de svenska läroböckerna att inte informera om den, d.v.s. 

Östblockens allians. Jag förmodar att detta tecken av icke-bruk inte har någon ideologisk 

anledning, utan snarare går utanför gränsen för det som är väsentligt inom den svenska 

historieundervisning. Man anser sig kanske inte ha behov av att fördjupa stoffet i något som 

inte direkt rör svensk historia. Karlsson (2014, s.65) pratar om maktperspektiv i samband med 

att man bestämmer om vad som är relevant eller inte. Däremot är RÖEB väsentligt för den 

tjeckiska kulturmiljön, eftersom det inte bara hör till Tjeckiens moderna historia, utan också 

påverkar dess nutid, d.v.s. i första hand ekonomiska förhållanden. Men sättet på vilket Dějepis 

9 (SPN) tar sig an ämnet är väldigt tendentiöst. Man fördömer de kommunistiska ländernas 

ekonomiska beroende av varandra och pekar på Sovjetunionens avsikt att utnyttja dessa 

länder för sig själv, men man tiger om marknadsekonomins mörka sidor, man bortser från 

faktumet att en fri marknad också gör länder beroende av varandra. Detta perspektiv 

kännetecknas av den företeelsen som Pallas (DN, 2016, 5 juni) visar på. Dějepis 9 (Fraus) ger 

även i detta fall en fragmentarisk information om samarbetet i Östblocket. 

 

Orsaker, konsekvenser och dess resultat 

De båda svenska läroböckerna knyter grundandet av EKSU till strävan att undvika konflikter i 

framtiden, vilket är den grundläggande orsaken till bildandet av EKSU. Levande historia 

anger en orsak till och det är Västeuropas strävan att politiskt inte hamna ”i skuggan av 

supermakterna” (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 381). På så sätt skapar man bredare 

kontext. Dějepis 9 (SPN) framhäver också behovet att förebygga eventuella konflikter i 

framtiden, däremot kopplar Dějepis 9 (Fraus) bildandet av EKSU enbart till ekonomiska 

syftena, utan att påpeka den politiska innebörden. Vid skildring av RÖEB lyfter Dějepis 9 

(SPN) fram Sovjetunionens politiska avsikter, det vill säga att styra både landets politik och 

ekonomi (Válková, 2016, s. 113). Detta reflekterar det existentiella bruket, det vill säga 

behovet av att minnas (Karlsson, 2014, s. 70-79). Levande historia påpekar framför allt de 

ekonomiska konsekvenserna av EKSU:s bildande, men knyter EKSU även till nutida EU. 

Integrationen av Europa och samarbete mellan de europeiska länderna betonas i de två 

tjeckiska läroböckerna. 

 

Modalitet och dess resultat 

Levande historia informerar neutralt om grundandet av EKSU utan att använda modala 

hjälpverb, adverb och adjektiv. Dessa finns bara i samband med perspektivet för framtiden, 

till exempel ”att fransmän och tyskar aldrig mer skulle slåss om kol och stål” (Hildingson & 

Hildingson, 2012, s. 380). Utkik använder sig av ett deduktivt förhållningssätt vid skildringen 

av bildandet av EKSU, vilket också förutsätter att man använder modala hjälpverb som 

uttrycker möjlighet, till exempel: ”Hur skulle detta kunna undvikas i framtiden?” ”Om 

Frankrike och Tyskland fick veta… skulle de inte längre behöva…” (Nilsson, Olofsson & 

Uppström, 2015, s. 260). Själva bildandet av EKSU beskrivs neutralt. Likadana funderingar 

och deduktivt förhållningssätt kan man hitta även i Dějepis 9 (SPN), vilket skiljer de två 

tjeckiska läroböckerna från varandra. Dějepis 9 (Fraus) sluter sig till ytlig information utan 
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modala hjälpverb. Den skapar en kedja av fakta, vilket verkar vara bokens förhållningssätt. 

Delen om olika europeiska institutioner i Dějepis 9 (SPN) innehåller inga modala hjälpverb 

och dylikt. Som sagt ovan är denna tjeckiska lärobok väldigt kritisk till RÖEB. Modalitet 

uttrycks i samband med RÖEB:s ursprungliga syfte, det vill säga “organisation som skulle 

möjliggöra [ekonomiskt samarbete]“ vilket signalerar brist på instämmande. Nödvändigheten 

uttrycks exempelvis så här: “Resultatet måste självklart passa Sovjetunionens planer.“ 

(Válková, 2016, s. 113, min översättning). På så sätt formulerar man sig föraktfullt om 

Sovjetunionen och avslöjar dess baktankar.  

Transitivitet och dess resultat 

Levande historia använder oftast passiva verbformer, exempelvis: ”År 1952 bildades Kol- och 

stålunionen”, ”medlemmar i unionen blev”, ”tullarna togs bort”, ”EEC blev en ekonomisk 

succé”. (Hildingson & Hildingson 2012, s. 380-381). Att dölja aktörer i samband med en 

organisation är naturligt, eftersom man vill undvika att personifiera aktören. Samtidigt kan det 

bli praktiskt att undvika att beskriva komplexa strukturer och förhållanden i en organisation 

med flera medlemmar. Utkik skriver delvis likadant, alltså ”hur skulle detta kunna undvikas”, 

”krävdes det organisation”. (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 260). Men läroboken 

nämner de två män som stod för grundtanken i den europeiska integrationen, så i texten 

framgår tydligt deras aktiva roll vid bildandet av EKSU: ”Monnet vände sig därför till den 

franske utrikesministern Robert Schumann och tillsammans lade de fram förslaget […] De 

tyska ledarna accepterade förslaget…" (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 260). Man 

vill således konkretisera aktörerna, vilket kan göra att processen av organisationens bildande 

närmare sig till läsaren. Dějepis 9 (SPN) framhäver också åsikten om att samarbete kan 

förebygga nya konflikter, men man anonymiserar aktören: “då framkom en åsikt“. (Válková, 

2016, s. 108, min översättning). Aktiva verbformer används i samband med enstaka länder: 

“Tyskland lyckades dock att distansera sig från sitt nazistiska förflutna.“ “Frankrike till och 

med nekade till Storbritanniens inträde i vissa organisationer.“ (Válková, 2016, s. 108, min 

översättning). Väldigt intressant är hur Dějepis 9 (SPN) angriper aktörerna i skildringen av 

RÖEB. Där kan man läsa att: 

Sovjetunionen tackade nej till Marshallhjälpen och hindrade de andra länderna i Östblocken att 

ta emot den. 

Sovjetunionen dikterade för de andra länderna... 

Sovjetunionen räknade med...  

(Válková, 2016, s. 108, min översättning) 

 

Från dessa citat framgår att man personifierar Sovjetunionen. Syftet med detta kan bli att 

demonisera landet och dess politiska regim eftersom man ger ett land personliga egenskaper. 

Dějepis 9 (Fraus) använder passiva verbformer som döljer aktörer, till exempel: 

 
Syftet med denna politik var att ta bort tullarna... 

Så småningom grundades andra gemensamma ekonomiska institutioner. 

I östblockens länder fanns en tydlig strävan efter att grunda en ekonomisk organisation.  

Resultatet blev bildandet av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd… 

(Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 103-104, egen översättning).  

 

Detta pekar på att lärobokens retorik speglar en strävan efter att presentera historia baserad på 

fakta och fri från tolkning. 

 

Ungernupproret  
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Innehåll 

Levande historia skildrade huvudsakliga momenten av Ungernuppror, det vill säga man anger 

årtalet, konflikten beskrivs som ”uppror mot den sovjetiska överhögheten” (Hildingson & 

Hildingson, 2012, s. 383), och kopplas till Chrusjtjovs tal om Stalin. Upprorets kärna anses 

som ”hoppet om en friare sovjetisk politik” (ibid.), sen kommer vändpunkten i form av de 

sovjetiska stridsvagnars ankomst och resultatet är minst två tusen dödade. Det påpekas att 

USA inte ingrep. I slutet av avsnittet sammanfattar man konsekvenserna. När det gäller 

Ungernupproret tiger Utkik. Det behövs påpekas att man i denna lärobok inte heller skriver 

om andra revolter i Europa, som till exempel den i Östtyskland 1953 eller Prag 1968. Man 

nämner dem bara inom parentes i samband med Warszawapakten. I Dějepis 9 (SPN) ingår 

Ungernupproret i avsnittet om oroligheter under 1950-talet. Avsnittet inleds med uppgiften 

om Stalins död och dess betydelse. Man beskriver först protester i Västtyskland och Polen. 

Händelserna i Ungern betraktas som stöd till revolten i Polen och de anses “ha mest 

dramatiskt förlopp“ (Válková, 2016, s. 115, min översättning). Man påpekar att ungrare hade 

samma krav som folk i de två föregående länderna, men lyfter även fram det faktum att det 

fanns sovjetiska arméer i Ungern som man krävde skulle lämna landet. Sedan lägger man till 

att ännu flera sovjetiska stridsvagnar kom, som efter några veckors strider slog ner revolten. 

Man beräknar antalet döda till fyra tusen ungrare och sex hundra sovjetiska soldater. Man 

lyfter också fram en upplysning om antalet avrättade och fängslade under följande repression, 

vilket är tre hundra, respektive tjugo tusen. I Levande historia gör man likadant att man 

sammanfattar konsekvenserna i slutet av avsnittet. En viktig synpunkt är att Dějepis 9 (SPN) 

anser Sovjets reaktion som ett “anfall mot Ungern“ (ibid.) och påpekar att FN inte ingrep. 

Dějepis 9 (Fraus) informerar om “en första manifestation av missnöje i Östblocket“ (Parkan, 

Mikeska & Parkanová, 2011, s. 114, egen översättning) och att “invånare krävde ekonomiska 

och politiska reformer“ (ibid.). Man nämner Ungern där “det skedde ett försök till reform av 

den totalitära regimen“, “folkrevolten bröt ut“ och att “sovjetiska armén invaderade landet och 

krossade reformrörelsen“ (ibid.).  

 

Resultat 

De läroböckerna som har vissa gemensamma särdrag är Levande historia och Dějepis 9 

(SPN). Båda läroböckerna fokuserar på flera revolter än bara den i Ungern, man knyter dem 

till Stalins död, pekar på ankomsten av sovjetiska stridsvagnar och anger antalet döda. 

Levande historia presenterar upproret som en konflikt mot Sovjet, medan Dějepis 9 (SPN) 

snarare beskriver ungrarnas krav. Strävan efter ekonomiska och politiska reformer och 

förändringar påpekas i de båda tjeckiska läroböckerna, vilket visar tecken på att man sätter 

fokus på inrikespolitik. Detta är ett kännetecken på hur tillhörighet till det tidigare Östblocket 

speglas i de tjeckiska läroböckerna. Det andra är att man i Dějepis 9 (SPN) förmedlar 

perspektivet på händelsen inifrån Östblocket genom att visa sambandet mellan upproret i 

Västtyskland och Ungern. När man tittar närmare på de två tjeckiska läroböckerna ser man de 

tendenser som beskrivs ovan i föregående händelser: Dějepis 9 (Fraus) erbjuder en översikt 

(förloppet beskrivs i en mening) medan Dějepis 9 (SPN) strävar efter att berätta en historia 

och gå mer på djupet. Dějepis 9 (SPN) uppger siffran av offer på båda sidorna av konflikten, 

vilket hjälper till att undvika en svart-vit syn på konfliktens parter. Gemensamt för de båda 

tjeckiska läroböckerna är att man använder ord som ska dramatisera händelsen, det vill säga 

”hänsynslöst” (Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 115, egen översättning) och ”mest 

dramatiskt förlopp” (Válková, 2016, s. 115, min översättning).  
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Det som är märkligt är att Utkik helt bortser från Ungernupproret, samt de andra revolterna i 

Östblockens europeiska länder. Utkik fokuserar bara närmare på händelserna i Berlin, alltså 

Berlinblockaden och Berlinmurens bygge. Denna nyaste lärobok tenderar att presentera kalla 

kriget framför allt som en konflikt mellan Sovjetunionen och USA, vilket gör att man bortser 

från Ungernupproret och andra händelser i Europa. Detta går dock mot trenden som Robert 

Stradlig (2001) beskriver, det vill säga större fokus på modern europeisk historia i 

historieundervisning. 

 

 

Orsaker, konsekvenser och dess resultat 

Levande historia anger Chrusjtjov tal som orsak till Ungernupproret, det vill säga kritik mot 

Stalin. Det samma kan man hitta i Dějepis 9 (SPN), men man konkretiserar också sambandet 

med händelsen i Polen, alltså ungrarna ville uttrycka stöd till polacker. Även kravet på 

reformer kan anses som nästa orsak. Alltså man skapar en mer detaljerad bild som ger 

kopplingar mellan händelser i andra länder av Östblocket. Sådana samband hittar man tyvärr 

inte i Dějepis 9 (Fraus). I denna bok använder man väldigt vaga formuleringar som kräver 

noggrann analys för att hitta en orsak: 

I början av 1950-talet inträffade de första manifestationerna av missnöje bland befolkningen i 

Östblockets länder som krävde ekonomiska och politiska reformer. 

(Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 114, egen översättning) 

 

Manifestationer orsakades av missnöje och missnöje uppstod på grund av dålig politik och 

ekonomi. Sambandet med avspänningen efter Stalins död saknas, vilket gör att man inte kan 

sätta Ungernupproret i ett helhetssammanhang. När det gäller konsekvenser nämner man två 

typer: de som gällde Ungern och de som gällde hela Östblocket. Dessa två finns i Levande 

historia och Dějepis 9 (SPN). För det första anger de båda två läroböckerna att upproret 

kvävdes och antalet döda. Trots att siffrorna skiljer sig åt, motsäger de inte varandra. För det 

andra påstår de att inget land i Västblocket var villigt att ingripa. Levande historia lägger till 

att Sovjetunionen inte ville släppa makten. Dějepis 9 (SPN) påpekar att invånare i 

Östblockens länder var missnöjda med den kommunistiska regeringen. Att identifiera 

konsekvenser i Dějepis 9 (Fraus) är lika svårt som att hitta orsaker. Faktumet att upproret 

slogs ner, anser jag som resultat. Vilka var konsekvenser av att upproret kvävdes anges inte. 

Man ger ofullständiga upplysningar. Omintetgjort hopp om reformer kopplas ihop med 

Brezjnevs maktövertagande 1964, det vill säga åtta år senare, vilket är missvisande (Parkan, 

Mikeska & Parkanová, 2011, s. 115). 

 

Modalitet och dess resultat 

När det handlar om modalitet liknar dessa tre läroböckerna varandra. Ingen av dem använder 

modala hjälpverb. Man uttrycker fullständigt instämmande som exemplen visar i Tabell 5. 

Man ska tolka det som en helt objektiv bild av vad som verkligen hänt. Det anges inte någon 

hypotes eller olika tolkningar. Man kan fundera varför det är så. I Levande historia vill man 

kanske inte gå in på detaljer, man vill bara informera om det som hände. När det gäller de 

tjeckiska läroböckerna antyder jag att en ensidig tolkning av en händelse som skapar en 

känsla av objektivitet kan spegla den företeelse som Pallas (DN, 2016, 5 juni) beskrev i sin 

artikel, det vill säga att man förkastar allt till vänster utan att problematisera olika aspekter av 
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händelsen. Bara när man räknar antalet offer används modala adverb ”ungefär” (Válková, 

2016, s. 115, min översättning) och ”minst” (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 383), vilket 

är förståndigt.  

 

Tab. 5 Modalitet i texter om Ungernuppror 

Levande historia 

Dějepis 9 (SPN) 

Dějepis 9 (Fraus) 

”ett uppror utbröt”, ”ungrarna hade tagit fel”, två tusen ungrare dödades 

”upproret började med manifestation”, ”ungrare krävde” 

”ett folkuppror utbröt”, ”sovjetiska armén ingrep” 

 

Transitivitet och dess resultat 

När man i Levande historia undersöker vilka var aktörer finns det en tendens att utpeka 

ungrare som ”hade tagit fel” (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 383) och ”dödades” (ibid.) 

eller ”folk i Östeuropa” (ibid.), det vill säga att man konkretiserar och personifierar aktören. 

Man använder aktiva verbformer även i samband med den andra parten av konflikten, men 

subjekten är oftast opersonliga, till exempel ” Chrusjtjovs tal” (ibid.), ”sovjetiska 

stridsvagnar” (ibid.). Detta kan man anse som en tendens att dölja den faktiska aktören, alltså 

framför allt Chrusjtjov, men även den sovjetiska politiska och militära ledningen.  

Dějepis 9 (SPN) följer en likadan tendens. Ungrare är som folk en aktör som är uppenbar men 

motparten är tämligen otydlig. Man kan läsa om ”den sovjetiska armén” (Válková, 2016, s. 

115, min översättning) och ”sovjetiska militära styrkor” (ibid.). Anledningen till detta kan bli 

att ingen ledare efter Stalin hade så stark position. När det gäller antalet offer anger man sex 

hundra sovjetiska soldater. I samband med konsekvenser för hela Östblocket nämner dessa två 

läroböckerna samma aktörer.  

 

Tab. 6 Aktörer i avsnittet om konsekvenser för hela Östblocket 

Levande historia Dějepis 9 (SPN) 
folken i Östeuropa 

väst 

Sovjetunionen 

invånare i Östblockens länder 

ingen väst stat 

Sovjetunionen 

 

Dějepis 9 (Fraus) döljer aktörerna helt vilket gör det svårbegripligt för en läsare att förstå vem 

stred mot vem. Alltså ”de första manifestationerna av missnöje startade i Östblocket“ (Parkan, 

Mikeska & Parkanová, 2011, s. 115, egen översättning), ”det skedde ett försök till reform av 

den totalitära regimen“ (ibid.) och “folkrevolten bröt ut“ (ibid.). Det enda konkreta aktören är 

“den sovjetiska armén” (ibid.). Det som är intressant i alla tre läroböcker som skriver om 

Ungernupproret är att man problematiserar inte aktörerna. Man utelämnar den ungerska 

kommunistiska regeringen och det kommunistiska partiets roller. 

 

Vietnamkriget 

Innehåll 
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De båda två svenska läroböckerna ägnar Vietnamkriget ganska mycket utrymme, cirka två 

sidor. Dessa är gemensamma drag i de svenska läroböckerna:  

 Vietnam som en fransk koloni och kommunisternas ökande inflytande efter andra 

världskriget 

 dominoteorin 

 slaget om den franska fästingen Dien Ben Phu 

 krigets karaktär 

 etiska aspekter av Vietnamkriget och gensvaret i världen 

 

Utkik går även tillbaka till den japanska ockupationen under andra världskriget och belyser 

Frankrikes roll och agerande i Vietnam. På så sätt skapar man ett förspel till själva 

Vietnamkriget. Till texten hör en karta som visar Vietnams uppdelning i den norra och södra 

delen och gränslinjen vilket var den 17:e breddgraden. Läroboken nämner president 

Eisenhower som myntade dominoteorin och anknyter den till kommunisternas seger i Kina 

som representerar den första dominobrickan. Vidare skildrar man slaget vid Dien Ben Phu. 

Man redogör således ganska noggrant hur det gick till i Vietnam innan USA började engagera 

sig i landet. Levande historia bearbetar samma moment av Vietnamkriget fast med ett lite 

annorlunda upplägg. Man börjar direkt med slaget vid Dien Ben Phu och fördjupar 

beskrivningen av situationen kring valet efter detta slag. Sedan framställs dominoteorin och 

man nämner även intermezzot i Tonkinbukten 1964 som förknippas med tvivel om rätt 

tolkning av händelsen. Men det framgår tydligt från texten att USA då inträdde i kriget 

(Hildingson & Hildingson, 2012, s. 386). I Dějepis 9 (SPN) finns texten om Vietnamkriget i 

spalten på utsidan utanför huvudtexten. Man utgår från Vietnams inrepolitiska situation som 

orsakade USA:s intervention, utan att utpeka några konkreta händelser. Man anmärker att 

USAs strategi från andra världskriget inte fungerade i Vietnam på grund av annan terräng 

(Válková, 2016, s. 105-106). För att få en mer begriplig jämförelse av de fyra läroböckerna 

väljer jag några moment av Vietnamkriget och lägger dem i Tabell 7. Texten i Dějepis 9 

(Fraus) består bara av tre meningar som hävdar att Indokina var ett konfliktområde, att USA 

genom kriget försökte hindra kommunister att ta över makten i Sydvietnam, att Nordvietnam 

fick stöd av Kina och Sovjetunionen och att kriget slutade 1975. Med andra ord hittar man 

igen väldigt ytliga påståenden som inte säger mycket.  

 

Tab. 7 Enskilda moment av Vietnamkriget i läroböckerna 

 LH Utkik SPN Fraus 
Frankrikes roll ja ja nej nej 

Dominoteorin ja ja ja nej 

Dien Ben Phu ja ja nej nej 

intermezzot i Tonkinbukten ja nej nej nej 

Gerillarörelse ja ja ja nej 

kemiska stridsmedel ja ja ja nej 

kriget i media ja ja ja nej 

protester och etiska aspekt av kriget ja ja ja Nej 

ämnesövergripande moment  ja ja ja nej 

 

När det gäller de etiska aspekterna av kriget påpekar man i tre läroböcker (utom Dějepis 9 

(Fraus)) att oåtkomlig terräng orsakade att man använde kemiska stridsmedel, vilket ledde till 

det höga antalet offer samt många skador på människors hälsa långt in i framtiden. Levande 
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historia framhäver att Vietnamkriget förstörde USAs goda rykte, att det splittrade amerikaner 

på samma sätt som det amerikanska innebördskriget och att amerikanska soldater ofta 

utmålades som mördare i stället för hjältar i hemlandet. Utkik uppmärksammar de 

amerikanska soldaters svåra ställning av i Vietnam, som ledde till grova brott mot 

civilbefolkningen och narkotikaanvändning (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 271). 

Dějepis 9 (SPN) påpekar brutalitet och tortyr hos båda parterna av konflikten och faktumet att 

det amerikanska folket inte förstod varför man involverade sig så mycket i ett land som inte 

hade någon stor betydelse för USA. Detta resonerar man även om i Utkik. Det är intressant att 

man i samband med Vietnamkriget hittar moment som i Tabell 7 kallas ämnesövergripande. I 

Levande historia finns det berömda fotot av Nick Ut med en springande naken flicka skadad 

av en napalmbomb. Dějepis 9 (SPN) hänvisar till Formans musikal Hair. Utkik tydliggör 

Vietnams geografi med hjälp av en karta och kompletterar den även med en källövning. 

Resultat 

Från Tabell 7 kan man inhämta uppgifter om de momenten av Vietnamkriget som enskilda 

läroböcker inkluderar. Bland de momenten finns enskilda händelser i krigets förlopp samt 

andra aspekter, till exempel krigets karaktär, samhällets gensvar och etiska aspekter. 

Jämförelsen visar att de svenska läroböckerna tar upp flera aspekter av Vietnamkriget. De 

uppmärksammar både fakta, samt etiska överväganden av kriget, till exempel jämförelsen av 

mängden av bomber som USA fällde i Vietnam och mängden som sammanlagt fälldes under 

andra världskriget visar på. Faktum att texten om Vietnamkriget i Dějepis 9 (SPN) inte finns i 

huvudtexten är en signal att denna händelse inte hör till det grundläggande stoffet. Författaren 

själv hävdar i anvisningar till läsaren att det i färgade spalter på utsidan finns ”kuriosa, frågor 

att fundera över, uppgifter och förslag till fördjupning” (Válková 2016, s. 5, min 

översättning). Det kan förklara varför skildringen av Vietnamkriget är ganska begränsad när 

det gäller förloppet. Skildringen i Dějepis 9 (Fraus) är inte adekvat alls, den informerar i 

själva verket bara om att konflikten ägde rum.  

    

Orsaker, konsekvenser och dess resultat 

Det är Utkik som utvecklar orsaken till Vietnamkriget mest. Man vänder sig tillbaka till tiden 

då landet var en fransk koloni, till den japanska ockupationen under andra världskriget och 

sedan till Frankrikes strävan att återvinna sin koloni. Som huvudorsaken anges 

Vietnamesernas krav på självständighet och USAs farhågor om att kommunisterna skulle ta 

makten i Vietnam som förklaras med dominoteorin (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 

270). Fara för kommunismens expansion diskuteras även i Levande historia och man 

fördjupar uppgifterna kring inställda val. Däremot ger Dějepis 9 (SPN) ett annat perspektiv: 

Nordvietnam ville ta makten över det icke-kommunistisk Sydvietnam och därför uppstod 

krig. USA ville hindra kommunisterna från att ta makten i andra länder i området och därför 

skickade de sina soldater för att ”hjälpa till i Sydvietnam” (Válková, 2016, s. 105, min 

översättning). Man byter rollen av aggressor och anvisar den till Nordvietnam medan USA är 

den som försvarade området mot kommunismens utvidgning. Dějepis 9 (Fraus) anger en 

likadan orsak som påstår att ”USA ville genom ett beväpnat ingripande hindra 

kommunismens inträde i Vietnam” (Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 113, egen 

översättning). Trots att Dějepis 9 (SPN) problematiserar konflikten och hänvisar till orättvisor 

och brott på både sidor kan man antyda att det i de tjeckiska läroböckerna finns en tendens av 

att anse Nordvietnam som den som är skyldig till konflikten, medan USA bara blev tvungna 

att reagera. 
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Levande historia anser Vietnamkriget som vändpunkt och anger flera konsekvenser. (1)  Det 

påpekas ett faktum att USA för första gången förlorade kriget. (2) Svåra etiska problem som 

användning av kemiska stridsmedel och brott mot civil befolkningen orsakade enligt Levande 

historia att USA förlorade sitt goda rykte, vilket ledde till att Sovjetunionens och Kinas status 

höjdes. (3) Den amerikanska befolkningen splittrades. (4) Kambodja och Laos blev 

kommunistiska. Utkik anger antalet döda, vilket uppskattas till 2,5 miljoner människor, varav 

58 000 amerikaner, samt protester i USA och andra länder. Utkik specificerar inte flera 

konsekvenser. Med hänsyn till den kortfattade informationen i Dějepis 9 (Fraus) blir det inte 

förvånande att man inte hittar några konsekvenser. Det samma gäller Dějepis 9 (SPN) som 

inte har med Vietnamkriget i huvudtexten. Man nämner bara miljöförstöring och skador på 

människors liv. Sammanfattningsvis kan man säga att det bara är Levande historia som 

påvisar konsekvenser. I de andra läroböckerna måste man nöja sig med konsekvenserna man 

finner genom att läsa mellan raderna.   

 

Modalitet och dess resultat 

Levande historia presenterar enstaka moment av Vietnamkriget som ett faktum. Man hittar 

nästan inga modala hjälpverb, däremot finns det uttryck som ”trodde med rätta” (Hildingson 

& Hildingson, 2012, s. 386). Syftet med detta är kanske att tydliggöra denna centrala händelse 

av kalla kriget. Om man undviker hypoteser får skildringen av förloppet ett momentum och 

blir mer intressant och begripligt, samt verkar tolkningsfritt. När man förklarar dominoteorin 

uttalar man en hypotes eller snarare en förhandsberäkning av det som ett blivande 

kommunistiskt land skulle kunna orsaka. Även Utkik skildrar kriget som ett faktum. Samtidigt 

finns det uttryck som ”de kunde också gömma sig” (Nilsson, Olofsson & Uppström, 2015, s. 

271) eller ”kunde många se” (ibid.) som representerar möjlighet. Det gäller även Dějepis 9 

(SPN) som undviker hypoteser. Lärobokens text innehåller några få modala hjälpverb till 

exempel ”kunde inte tillämpa” (Válková, 2016, s. 105, min översättning), ”amerikanska 

armén måste lämna Vietnam” (ibid., s.106) men i själva verket verkar texten tolkningsfri. 

Dějepis 9 (Fraus) informerar kortfattat som sagt ovan, och det som påstås i de få meningarna 

presenteras som ett faktum (Parkan, Mikeska & Parkanová, 2011, s. 113). 

 

Transitivitet och dess resultat 

De aktörer som man kan hitta i Utkik är vietnameser, motståndsrörelsen Vietminh, 

gerillarörelse FNL och Nordvietnam på en sida och Frankrike, fransmän, USA, amerikaner, 

Sydvietnam på andra sidan. I samband med krigets förspel nämns även Japan, president 

Eisenhower, kommunisterna. Alla dessa aktörer kopplas med aktiva verbformer vilket 

tydliggör aktörernas roll i krigets förlopp. Vietnamkriget presenteras som kriget mellan 

kommunistiska Nordvietnam och USA. Levande historia använder flera passiva former som 

döljer aktören, till exempel ”i stället delades landet” (Hildingson & Hildingson, 2012, s. 386), 

”den södra delen utropades till Sydvietnam” (ibid.), ”soldater sändes” (ibid.), ”då anklagades 

Nordvietnam” (ibid.) osv. Levande historia nämner även Sovjetunionen och Kina med 

anknytning till aktiva verbformer, vilket gör dem delaktiga i konflikten genom sitt stöd. När 

man drar paralleller mellan Sovjetunionens genomslag i Östeuropa och USA:s ingrepp i 

Vietnam påpekar man orättvisor och ett negativt agerande hos båda stormakterna. Dějepis 9 

(SPN) lyfter Nordvietnams aktiva roll vid krigets start, vilket legitimerar USAs gensvar.  



32 
 

Både parterna behandlade varandra med oerhörd brutalitet- de amerikaner som hade hamnat i 

vietnamesisk fångenskap gick genom ett helvete, men vietnameserna som förhördes med 

barbariska metoder hade det inte lättare. (Válková, 2016, s. 105, min översättning). 

Enligt min åsikt försöker man i Dějepis 9 (SPN) å en sida betona de amerikanska soldaters 

lidande eftersom man använder en aktiv verbform (”gick genom”) samt ett expressivt uttryck 

(”helvete”). Å andra sidan drar man in lidandet av vietnameserna (”inte lättare”) och döljer 

aktören som använde barbariska metoder, det vill säga amerikanerna. Dějepis 9 (SPN) hävdar 

vidare att ”USA än så länge inte lyckades vinna” (ibid., s.106) som skapar en känsla av att det 

var önskvärt att USA skulle vinna. I Dějepis 9 (Fraus) används aktiva verbformer, men det är 

svårt att dra slutsatser från bara tre meningar. Man kan sammanfatta att de svenska 

läroböckerna avspeglar USA:s problematiska ställning, medan de tjeckiska tenderar att se 

USA mer positivt, alltså den som hindrar att kommunismen spridas. I Dějepis 9 (SPN) verkar 

USA vara de som tar hänsyn till allmänna åsikter, medan kommunister är hänsynslösa mot 

människors liv. 

 

 

Diskussion och sammanfattning  

I detta kapitel tänker jag sammanfatta resultatet av min undersökning och ge svar på min 

frågeställning, alltså vad man skriver om det kalla kriget i de fyra läroböckerna och hur man 

skildrar konflikten. Jag ska även diskutera om resultatet av min undersökning stämmer med 

min hypotes eller inte. Den hypotes som jag formulerade ovan utgår från två allmänt spridda 

påståenden. Den ena hävdar att det tjeckiska skolväsendet sätter betydligt större fokus på 

faktainlärning och därför når elever mycket bättre resultat, gentemot den svenska skolan där 

eleverna förvärvar alldeles för lite fakta och de saknar en grundläggande översikt av de 

viktigaste kunskaperna. Den andra påstår att man i Sverige gynnar elevernas analysförmåga 

och kritiska tänkandet, däremot vet elever i Tjeckien mycket men de kan inte bearbeta fakta 

och bruka dem. Om man bara skulle utgå från läroböckernas utseende skulle det helt 

instämma med hypotesen. De båda tjeckiska läroböckerna har ett ganska komplicerat upplägg 

som ställer höga krav på läsaren. Man ska först tillägna sig lärobokens arbetssätt och 

betydelse av olika ikoner som hänvisar till andra ställen i boken. Från detta perspektiv är 

Dějepis 9 (Fraus) ännu svårare att begripa, eftersom dess huvudtext är splittrad genom att 

man använder bokstäver av olika stil och att man lägger kompletterande frågor med 

hänvisningar till kartor och sidor med sammanhängande avsnitt mellan enstaka spalter av 

huvudtexten. Detta leder till att man inte kan läsa texten från början till slut, utan man är 

tvungen att hoppa fram och tillbaka för att få den helhetsbild som författaren kanske tänkte. 

På en sida stöttar det elevens aktiva roll vid inlärningen när han/hon ska skapa sin egen 

uppfattning av en viss händelse, på andra sidan är det väldigt krävande och frågan är om hur 

många högstadieelever som klarar av att arbeta på ett sådant sätt. De svenska läroböckerna 

innehåller en huvudtext och bara några få tämligen stora bilder, vilket gör det mycket enklare 

att läsa texten och att få en överblick över händelsernas grundläggande betydelse.  

När det gäller läroböckernas innehåll kan man spåra inflytande av den senaste historian och 

dess arv. Behovet av att minnas, förstå sitt förflutna och associera mellan det som var och det 

som finns, alltså det som ingår i det existentiella historiebruket (Karlsson, 2014), är påtagligt i 

de tjeckiska läroböckerna. Särskilt i Dějepis 9 (SPN) speglas väldigt tydligt perspektivet av ett 

postkommunistiskt land. Man ger mycket mer utrymme för händelserna i Östblocket, man går 

mer på djupet och synliggör enstaka ländernas inrikespolitik. Däremot bedöms ibland 

händelserna utanför Europa som till exempel Vietnamkriget som överflödiga. Författaren 
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strävar efter att påpeka olika (och även motsatta) aspekter av en företeelse, det vill säga 

förmedla multiperspektivitet, exempelvis nyttan av Marshallhjälpen för USA:s ekonomi. 

Samtidigt finns det på vissa ställen kvar en tendens att anse USA som ”de goda” i det kalla 

kriget, medan man förkastar kommunisterna som ”de onda”. Dějepis 9 (Fraus) följer inte 

riktigt förlagets strävan efter moderna didaktiska metoder. Som nämns ovan lägger läroboken 

tonvikten på elevers självständighet och förmåga att lösa problem, men själva texten består i 

de flesta fall av luddiga och uppstyltade formuleringar, som inte förklarar kärnan av 

problematiken. Det finns flera faktorer som påpekar att Dějepis 9 (Fraus) tenderar att 

presentera historia som fri från tolkning. Men historia som är tolkningsfri, som alltså inte 

representerar ett visst perspektiv kan knappast förmedla multiperspektivitet. Man kan 

konstatera att Dějepis 9 (Fraus) omfattar allt, utan att säga någonting.  

Mellan de svenska läroböckerna finns både skillnader och likheter. Levande historia fokuserar 

ganska mycket på händelserna i Europa, Utkik skildrar det kalla kriget först och främst som en 

konflikt mellan USA och Sovjetunionen och bortser från brännpunkter av konflikten i Europa, 

med undantag för Berlin. RÖEB nämner ingen av de två böckerna. Anledning till detta kan 

vara att denna pakt inte riktigt rör svensk historia och att den inte heller finns längre i 

jämförelse med till exempel NATO som Sverige inte heller varit medlem i, men frågan är 

ännu aktuell. Däremot ägnar de båda svenska läroböckerna ungefär lika mycket utrymme till 

kalla krigets utomeuropeiska konflikter. Vietnamkriget har alltid varit ett stort tema i 

västvärlden. Men då det uppstår frågan varför man anser det som perifert i Dějepis 9 (SPN) 

och ger så lite utrymme i Dějepis 9 (Fraus). På grund av censur och undertryckt yttrandefrihet 

genomsyrade inte Vietnamkriget länderna i Östblocket och dess folk engagerade sig inte på 

samma sätt som allmänheten i västvärlden. I de avsnitten som är gemensamma för de svenska 

läroböckerna finns tydliga likheter, exempelvis hur man inleder avsnittet om europeisk 

integration. Men angående innehållet kan man hitta likheter även mellan Dějepis 9 (SPN) och 

Levande historia. Konsekvenserna av Ungernupproret är ett exempel och man kan spekulera 

om det inte finns någon gemensam text som de två böcker utgår ifrån. Trots att Dějepis 9 

(SPN) påstås vara traditionell när det gäller didaktiska metoder, försöker den se händelser från 

flera olika perspektiv, således kan man hitta synpunkter i boken som de andra läroböckerna 

inte nämner. Därför kan man hävda att denna lärobok gynnar multiperspektivitet som 

Stradling (2001) förespråkar.  

Multiperspektivitet hänger även samman med modalitet som uttrycks till exempel genom 

modala hjälpverb. De fyra läroböckerna tenderar att presentera händelser som ett faktum och 

historia som det som verkligen hänt. Detta är förståeligt när man vill förmedla en 

grundläggande översikt över historiska händelser till elever. När man framför en hypotes, kan 

den å en sida missvisa och leda till otydlighet. Å andra sidan kan en viss grad av oklarhet 

mycket bättre belysa att historian inte är fullständig och tolkningsfri. Det är framför allt 

Dějepis 9 (SPN) och Utkik som tenderar att presentera historiska händelser som fakta. Dějepis 

9 (SPN) framhäver vissa tämligen radikala påståenden, till exempel att USA och 

Sovjetunionen hade samma ambitioner att behärska Europa eller det dubbelsidiga syftet med 

Marshallhjälpen. Utkik framhäver flera hypoteser framför allt i avsnittet om Berlinblockaden, 

medan Vietnamkriget beskrivs ganska entydigt, så man kan inte säga att det är en enda trend 

som genomsyrar boken. 

Att undersöka vad som vållade en händelse och vad denna händelse vållade är en del av 

rekonstruktionen av historia och beror på värderingarna hos den som rekonstruerar. Därför 

speglar tolkningen av historia orsaker och konsekvenser som ska hjälpa oss att få förståelse 

för det förflutna, nutiden, samt uppfattning för framtiden. Det kravet finns i båda ländernas 

läroplan. Sättet hur man förklarar och utvärderar händelser pekar på huvudskillnaden mellan 

de svenska och de tjeckiska läroböckerna och det hänger samman med ländernas förflutna. 
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Dějepis 9 (SPN) utpekar ofta Sovjetunionens, respektive kommunisternas, onda avsikter, 

särskilt när man skildrar händelser i Östblocket. De svenska läroböckerna förhåller sig mer 

neutrala, eftersom de ofta betonar att en orsak bara var en enstaka parters perspektiv. De är 

också väldigt noggranna med att påpeka det finns två aspekter av händelser och kopplar ihop 

de som tematiskt är i förbindelse med varandra. De tjeckiska läroböckerna följer snarare en 

kronologisk ordning. Händelserna behöver inte vara anknutna till varandra. Men det finns en 

stor skillnad mellan de två tjeckiska läroböckerna. Dějepis 9 (SPN) delar upp det kalla kriget i 

fyra faser, men strävar ändå efter att konkretisera orsaker och konsekvenser. I Dějepis 9 

(Fraus) ligger händelserna bredvid varandra och läsaren förväntas att själv upptäcka orsaker 

och konsekvenser, eftersom det finns ikoner som hänvisar till sammanhängande händelser och 

på så sätt skapa samband mellan händelserna.  

När det gäller transitivitet uttrycker tre av de fyra läroböckerna konkreta aktörer och de 

använder aktiva verbformer. Aktörerna kan vara personer eller länder. Undantaget är 

grundandet av militära organisationer och ekonomiska unioner där man undviker att nämna 

enstaka aktörer, alltså alla deltagande länder vilket är förståeligt. Vid skildringen av Stalins 

epok ställer författarna+ oftast denna diktator mot västländerna, vilket kan tolkas som en 

symbolisering av motsatsen diktatur-demokrati. När det handlar om Ungernupproret bör man 

uppmärksamma att Dějepis 9 (SPN) beskriver konflikten som ungrarnas revolt mot den 

kommunistiska regeringen och i andra hand även Sovjetunionen, det vill säga man fokuserar 

på inrikespolitik. Däremot presenterar Levande historia händelsen som ungrarnas uppror mot 

stormakten av vilket man kan få intrycket att man ville avskaffa den kommunistiska regimen, 

medan det snarare var en strävan att omforma den och att införa reformer. Dějepis 9 (SPN) 

går således mer på djupet och förmedlar precisare bild angående händelserna i Östeuropa. 

Olika perspektiv på aktörer synliggörs även vid skildringen av Vietnamkriget. De svenska 

läroböckerna börjar med Frankrikes strävan att återvinna sin tidigare koloni, medan man 

däremot i tjeckiska texter presenterar Nordvietnam som angripare. Dějepis 9 (Fraus) skriver 

väldigt speciellt angående aktörer. Man döljer oftast aktörerna och använder nästan 

uteslutande passiva verbformer, vilket gör det svårbegripligt att identifiera aktörernas roller 

och agerande. I en sådan mening skapas ett intryck att händelserna bara skedde, och man kan 

bara gissa vem stod bakom dem. 

De teser som jag behandlar i min hypotes och som jag grundar på allmänt spridda påståenden 

stämmer bara delvis med min analys. Det formella utseendet av de tjeckiska läroböckerna 

skapar verkligen intrycket att man ställer höga krav på kunskaper. Vissa händelser av det kalla 

kriget bearbetar man väldigt noggrant, det vill säga, de som är tätt kopplade till den egna 

historian. Båda två länder har ju sin historia och politiska arv som speglas i 

historieundervisningen. Men jämförelsen i Tabell 7 visar till exempel att de tjeckiska 

läroböckerna inte alltid är mer noggranna med skildringen av en händelse. Dějepis 9 (Fraus) 

har begett sig åt helt motsatt håll. Den innehåller betydligt mindre fakta även i jämförelse med 

de svenska läroböckerna. Det känns att författarna i strävan efter att avskaffa hård 

faktainlärning kastade ut barnet med badvattnet. De svenska läroböckerna omfattar ett mindre 

antal historiska händelser, särskilt Utkik, som är nyare. Men de bearbetar händelser mer 

systematiskt, orsaker och konsekvenser framgår tydligt.  

Till slut vill jag gärna sammanfatta att det i aktuella tjeckiska och svenska läroböcker finns 

generella tendenser som siktar mot samma mål. Detta hänger tydligtvis samman med 

integrationen av Europa och rekommendationen om gemensamma institutioner. Men när man 

granskar enstaka texter noggrant upptäcker man många skillnader och åtskilliga nyanser som 

man kan tolka som avtryck av det förflutna i nutidens läroböcker. Genom jämförelse av 

läroböcker från olika länder blir dessa skillnader och nyanser ännu mer påtagliga. Att förstå 



35 
 

sambandet mellan det förflutna och nutiden är förutsättning för att få perspektiv på framtiden, 

vilket hör till den grundläggande innebörden av historieundervisning. 
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