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Abstract  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det kalla kriget framställts i 
grundskolans läroböcker, samt analysera i vilken mån läroböckerna följt sin tids gällande 
styrdokument. Metoden har varit genom att undersöka skillnader och likheter i läroböcker 
från 1980-talet och 2000-talet och även se om bilden av kalla kriget har förändrats efter 
berlinmurens fall och Sovjetunions kollaps. Läroböckerna som har undersökts har varit två 
stycken ifrån 1980-talet och tre ifrån 2000-talet för att få en spridning av författarna till 
läroböcker inom skolan. Resultatet som har visats sig när det gäller hur läroböckerna har 
skildrat det kalla kriget är att det varit den traditionella synen som varit gällande, vilket 
innebär att skulden läggs på Sovjetunionen. De olika uppror som skedde under kalla kriget har 
uttryckts som att det har handlat om kampen för frihet, för människan. När det gäller på vilket 
sätt skildringen av det kalla kriget i läroböckerna går att koppla ihop med sina tiders gällande 
styrdokument, märks det ett samband mellan de äldre och de nyare läroböckerna till sina 
gällande styrdokument. I Lgr 80 står det om de fördjupande kunskaper som ska finnas med i 
läroböckerna och i Lpo 94 står det att eleverna ska känna till vilka samhälliga omvälvningar 
som har påverkat människans existens.  
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1. INLEDNING 

Under mina olika VFU1 perioder som jag har haft under min utbildning har större delen av 

dem varit i SO-ämnet historia, där jag bland annat har undervisat om kalla kriget med olika 

metoder för eleverna. Själv tycker jag att det varit och är ett intressant område att undervisa i 

då det är lätt att få eleverna intresserade för det kalla kriget, för att det ligger nära i tiden och 

något de allra flesta elever har någon kännedom om. Det som har väckt mitt intresse för att 

skriva en uppsats om det kalla kriget, är att under mina planeringar av momentet har grunden 

till arbetet alltid varit elevernas egna läroböcker. Vilket har lett till att jag nyfiket funderat på 

om det har funnits några skillnader angående det kalla krigets framställning i de olika 

läroböcker som finns. 

  

1.1 Kalla kriget 

Under tiden som andra världskriget pågick kämpade västmakterna och Sovjetunionen sida vid 

sida med varandra, men när väl kriget tog slut kom det efter bara några år att bli väldigt stora 

motsättningar mellan västmakterna och Sovjetunionen. Med USA och de västeuropiska 

länderna på ena sidan och Sovjetunionen med de östeuropeiska länderna på den andra sidan. 

Motsättningarna mellan de två blocken kom att bli väldigt djupa, allteftersom åren gick 

börjades det att pratas om ett vapenlöst krig i en öst-västlig riktning. Denna öst-västliga 

konflikt kom även att kallas för det kalla kriget.2 Drygt ett årtionde efter det att konflikten har 

tagit slut har den börjat blekna bort ur människors medvetande, för att tidigare under drygt 

fyrtio år ha hotat hela mänskligheten med sin undergång genom supermakternas gemensamma 

förmåga till att förgöra varandra, det som även kallades för terrorbalansen.3  

 

I Europa kom det kalla kriget att fortskrida utan några militära sammanstötningar. Detta krig 

kom istället att bedrivas på det psykologiska/mentala planet. Där de båda supermakterna 

ständigt bevakade varandras rörelser samt bedrev kontinuerlig propaganda.4 Men under det 

kalla kriget skulle det inte bli någon direkt militär sammanstötning mellan de två olika 

supermakterna i Europa, istället kom det främst att handla om ett ekonomiskt och ett 

psykologiskt krig som bedrevs genom ekonomiska sanktioner och olika propagandabudskap.5 

Noterbart är att kalla kriget kom att ta sig uttryck av militärt våld på andra håll i världen 

                                                 
1 Verksamhets Förlagd Utbildning, namnet på Nya lärarutbildningens praktikperioder ute i skolorna. 
2 Bjöl, Erling. Den Tudelade Världen. Bonniers världshistoria 18. Bonnier Fakta Bokförlag AB 1987. Sid. 8 
3 Kumm, Björn. Kalla kriget. Historiska Media. Lund 1999. Sid. 7 
4 Ibid. Sid. 7 
5 Karlsson, Klas-Göran. Europa och världen under 1900-talet. Liber Stockholm 1999. Sid. 182 

 2



exempel i Vietnam och Korea.  Kalla krigets slut kom när en av de två supermakternas 

kollapsade, nämligen det kommunistiska Sovjetunionen sammanbrott.6 I december 1989 

tillkännagav de två ledarna av supermakterna, USA:s president George Bush och 

Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov vid ett toppmöte, att nu var det kalla kriget helt slut 

mellan dem.7

 

1.2 Läroböckerna och historieundervisning i skolan 

Enligt författaren Sture Långström har det varit en stor variation på hur hjälpmedlen i 

undervisningen i skolan har varit utformade under åren. Men det läromedel som har haft och 

har sin alldeles egna särställning är läroboken, vilken har varit och är mycket stark som det 

dominerade hjälpmedlet. En annan viktig funktion som läroböckerna har är att det är den mest 

lästa och spridda litteraturen, då det är den litteratur som i stort sett alla människor i Sverige 

måste läsa någon gång under sin uppväxt. Sedan är det sättet som läroboken använder sig av 

olika layout, diagram, bilder med mera som gör att läsaren/eleven ska känna av dess 

korrekthet och tillförlitlighet. Långström menar att läroboken kanske inte ifrågasätts på det 

sätt som den borde ifrågasättas, då den används i ett område med någon som undervisar, och 

att de aktuella läroplanerna uppmanar eleverna till ett kritiskt tänkande. Då det idag inte finns 

några som helst bestämmelser på hur en lärobok ska vara, Långström anser att det är vanligt 

bland elever och lärare att de accepterar läroboken som sanning.8 Trots denna särställning 

som läroböckerna har, får de nästan ingen som helst uppmärksamhet alls utanför 

facklitteraturens kontroll.9  

 

Vad är det för historia som produceras och för vem produceras den? Detta är frågor som 

historiedidaktiken handlar om enligt Roddy Nilsson och han fortsätter med att när det gäller 

historieundervisningen, har traditionen varit och är fortfarande att eleverna ska få kunskaper 

om det förflutna, trots att all historia har ett samband med nuet. Historia är även en 

kunskapsform som vi människor använder oss av för att förstå vår omvärld. Genom detta 

kommer ett ansvar på att förmedla en historia som passar in i vår egen tid. Men där 

ungdomskulturen under tiden har gått mer och mer mot en konsumtionskultur där 

ungdomarna förbrukar varor och livsstilar i en allt snabbare takt. Genom att de olika 

                                                 
6 Kumm, Björn. Sid. 7 
7 Ibid. Sid. 199 
8 Långström, Sture. Författarröst & Lärobokstradition. Borea Bokförlag. Umeå 1997. Sid.10f 
9 Ibid. Sid. 21 
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förutsättningarna har förändrats med de olika tekniska medlen tillkomst, har 

kunskapsproduktionen justerats.10  

 

Nilsson kommer i sin undersökning fram till att fram till det andra världskriget handlade 

historieundervisning i Sverige om fostran in i den nationella gemenskapen, för att efter andra 

världskriget bli alltmer inriktad mot den svenska demokratin och välfärdsstaten. Där dess 

speciella uppgift var att förmedla det svenska kulturarvet.11  

 

Nilson menar att när det gäller historieundervisning skall undervisningen bedrivas på ett sätt 

som gör att eleverna ska kunna igen sig.12 Det ska bygga på en process där eleverna inte bara 

deltar genom diskussion utan att deras olika erfarenheter också tas med i undervisningen, där 

det som lärare inte går att vara den självklara auktoriteten i klassrummet i alla frågor.13  

 

Christer Karlgärd och Klas-Göran Karlsson fortsätter med att när det gäller historia är det ett 

måste att människors sociala och kulturella handlingar förklaras. Det är förändringen som sker 

över tid och händelserna som ligger bakom, som är det som bör granskas.14 Historia är olika 

berättelser på hur vi ser på det förflutna, dessutom har historia en stor innebörd av vår syn på 

samhället av idag säger Nilsson.15

 

Karlgärd och Karlsson menar att syftet med historieundervisning är att utveckla elevernas 

källkritiska förmåga samt deras intellekt. Den kritiska processen som ämnet historia har i en 

skolklass, leder till en intellektuell träning och ett försvar mot att missbruka historia. Det 

handlar även om ett missbruk där en elev inte har kunskapen till att ställa sig frågan hur man 

kan veta att det som läroboken eller läraren säger är sant. För att det inte ska handla om en 

manipulation av eleverna bör kunskapsförmedlaren respektera elevernas eget förnuft säger 

Karlgärd och Karlsson.16  

 

                                                 
10 Rönnqvist, Carina. Artikelkompendium Moment 4: Tolkningar och perspektiv i historieundervisningen. 
Historiedidaktiken och den postmoderna utmaningen av Roddy Nilsson.  Umeå Universitet. Institutionen för 
historiska studier/Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. Historia C för lärare 2003. Sid. 
67ff  
11 Ibid. Sid. 71 
12 Ibid. Sid. 72 
13 Ibid. Sid. 74-77 
14 Karlgärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik. Studentlitteratur Lund 1997. Sid. 131 
15 Rönnqvist, Carina. Sid. 73 
16 Karlgärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran Sid. 135 
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När det gäller hur den pedagogiska textens framställs, berättar Selander att den har 

producerats efter en viss struktur och vissa koder som utvecklats under lång tid. Vars syfte att 

är användas inom olika pedagogiska situationer, därför har de en viss struktur och kod som är 

enligt vissa fastställda regler. Kunskapen som överförs till pedagogiska texter tas inte bara 

från muntliga traditioner utan även från andra skrivna texter. Det går även att skilja på 

kunskapsproduktion och kunskapsförmedling, där kunskapsproduktion handlar om att skapa 

helt nya modeller och att kunskapen är huvudsakligen i en vetenskaplig kontext medan 

kunskapsreproduktion handlar om att omsätta beprövad kunskap på ett enkelt och 

överskådligt sätt till pedagogiska texter.17

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
2.1 Innehållet i läroböckerna 

När det gäller de händelser som läroböckerna tar upp handlar det om att påvisa fördelaktiga 

positiva sidorna med ett demokratiskt styrelseskick samt de negativa med ett odemokratiskt 

system.18 Men läroböckerna kan även vara ett informationssystem som är pedagogiskt 

inriktat, och behandlar flera olika kunskaper som vetenskap, teknologi med mera.19 Men vad 

är då målet med historieundervisningen? Är det som Bo Andersson skriver:  
Insikten om att nuets problem har sina rötter i det förflutna är en i högsta grad viktig 
historisk kunskap, som vidare i någon mån kan förmå oss att blicka in i framtiden20

 
Vidare menar Andersson att för att nå målet används det vanligen orsaks- och 

konsekvensmodeller i historieundervisningen, där någon central företeelse väljs ut för att 

närmare undersöka dess orsaker och de förutsättningar som finns för den aktuella händelsen. 

Även på det sätt som följderna har påverkat den aktuella händelsen på kortare och längre sikt, 

för att sedan klara av att göra de logiska sammankopplingarna mellan de olika bitarna. Det är 

denna metod som är vanligast när det gäller att organisera upp ett stoff. När flera områden 

organiseras och länkas tillsamman blir det till ett större sammanhang som visas.21   

 

Enligt Selander är det läroplanerna som styr en stor del av vad det är för innehåll som ska 

väljas ut till de olika pedagogiska texterna som finns. Selander fortsätter med att läroplanen är 

ett medel för en politisk medelväg. När det gäller hur läroplanen kontrollerar läroböckernas 

                                                 
17 Selander, Staffan Lärobokskunskap. Studentlitteratur Lund 1988. Sid. 18f 
18 Andolf, G. Att mäta läroböcker. Historisk tidskrift. Svenska historiska föreningen. Stockholm 1971:1 Sid. 37 
19 Selander, Staffan. Sid. 11 
20 Andersson, Bo. Grepp på historien. SO-Rapport nr 1994:01. Göteborg. 1994. Sid. 4 
21 Ibid. Sid. 11 
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innehåll verkar det vara mera korrekt att se läroplanen och läroboken som ett uttryck för den 

aktuella tidens värderingar om kunskap och moral.22 För att förstå vad undervisning handlar 

om måste vi först förstå lärobokens uppbyggnad, vilket innehåll den har och hur det ska 

användas. Då läroboken är skriven för ett speciellt sammanhang.23  

 

2.2 Den tidigare granskningen av läromedel 

När det gäller granskningen av läromedel från statsmakten sida kom kontrollen att börja redan 

på 1600-talet. Granskningen kom sedan att ske fortsatt framåt på flera olika sätt, för att 

kontrollera att läroböckerna inte innehöll några som helst ”irrläror”24. 1938 kom den statliga 

läroboksnämnden att bli till och deras kontroll av läromedel var mycket genomgripande då 

nästan alla läromedel kom att kontrolleras av dem.25 Orsakerna till att ett läromedel 

objektivitetsgranskades var att det var av vital betydelse att dessa följde styrdokumentens krav 

på saklighet och objektivitet.26 De ämnen som omfattades av den statliga kontrollen var, 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap där de olika läromedlen var av en 

central betydelse för undervisningen.27 Kriterier för att kontrollera objektiviteten hos 

läromedlen var att: de var korrekta sakuppgifter; det fanns balans och allsidighet samt att 

inget ställningstagande för något visst parti i omstridda frågor förekom.28 Statens kontroll 

över läromedlen kom slutligen att upphöra 1991. Genom kontrollen av läromedlen menar 

Långström att läroböckerna har blivit utslätade och att de olika författarna varit försiktiga i sitt 

skrivande av läromedlen.29      

 

2.3 Läroböckerna av idag 

Enligt Långström är det ofta läroböckerna som styr undervisningen är det av en stor betydelse 

att de läroböcker som skrivs ska passa ihop med sin tids aktuella styrdokument.30 Men på 

1990-talet tvingades läroböckerna att skrivas om, då det Kalla kriget tog slut. Denna händelse 

är ett exempel på en sådan händelse, där den politiska spelplanen påverkar läroböckerna. 

Sedan är det helt upp till läraren/ämneslärarna att bestämma vilken lärobok som de ska 

                                                 
22 Selander, Staffan. Sid. 19 
23 Selander, Staffan. Sid. 23 
24 Långstöm, Sture. Sid. 206 
25 Ibid. Sid. 206 
26 Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd. Läromedelsnämndens granskning. Redogörelse 1979-03-08. Sid. 1 
27 SOU 1980:15. LÄROMEDLEN I SKOLAN.  Betänkande av ULÄ utredningen om läromedelsmarkanden. 
Stockholm 1980 Sid. 35 
28 Ibid. Sid. 40 
29 Långstöm, Sture. Sid. 206 
30 Ibid. Sid. 12 
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använda till undervisningen, då det idag inte finns några som helst bestämmelser på vad som 

är godkända läromedel. Idag är det läroböckerna som är det främsta hjälpmedlet i 

undervisningen i den svenska skolan.31 När det gäller de olika läroboksförfattarna i ämnet 

historia sägs Clas Theodor Odhner, som levde mellan 1836-1904 vara stilbildande. Hans 

första lärobok kom 1869, men hans namn kom att finnas med som medförfattare ända fram 

till året 1964.32 På senare tid har det varit Natur och Kulturs SOL-böcker som dominerat 

marknaden beträffande SO-ämnet.33 I synnerhet har författaren Lars Hildingssons läroböcker 

från förlaget Natur och Kultur dominerat läroboksmarkanden och axlat Odhners mantel som 

den stilbildande läroboksförfattaren i skolämnet historia.34

 

3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att se om kalla kriget har skildrats på olika sätt i läroböckerna 

under olika tidsperioder i SO-ämnet historia. Mina frågeställningar blir: 

• Hur har kalla kriget skildrats under 1980-talet och 2000-talet i svenska läromedel? 

• Förändras läroböckernas bild av kalla kriget efter Berlinmurens och Sovjetunionens 

fall? 

• I vilken mån kan eventuella framställningen av kalla kriget hänföras till sin tids 

gällande styrdokument? 

 

4. KÄLLMATERIAL, METOD OCH KÄLLKRITIK 

Denna uppsats är en analytisk undersökning av skolans senare del på högstadiet i årskurs nio 

läroböcker, som är utgivna mellan 1986-1987 samt 2001-2003 och som tar upp kalla kriget. 

Den handlar totalt om fem läroböcker som fyllde mina kriterier som källmaterial, vilka jag 

fann på universitetsbiblioteket i Umeå. Två av dessa böcker kommer ifrån mitten av 1980-

talet och de övriga tre är från 2000-talet. Kriterierna för valet av läroböckerna har varit 

följande; utgivningsår, att kalla kriget varit med i dem och att de är skrivna för skolans senare 

del och även att det gått några år från det att de olika styrdokumenten som Lgr80 och Lpo94 

börjat gälla. Tillsist har jag även haft som krav att källorna ska ha ett ungefärligt sidantal på 

femton sidor som tar upp kalla kriget. Genom detta urval av källmaterial behandlar uppsatsen 

                                                 
31 Långstöm, Sture. Sid.15ff 
32 Selander, Staffan. Sid. 65 
33 http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,587155,00html  2005-03-09 kl. 09:11 
34 Långström, Sture. Sid. 11 
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läroböcker från den tid när kalla kriget pågick och drygt ett årtionde efter att kalla kriget tagit 

slut.   

 

Undersökningsmetoden till denna uppsats är att redogöra för hur läroböckerna under olika 

tidsperioder beskriver vissa händelser/kriser som skett under det kalla kriget. För att undvika 

en slumpmässig granskning av kalla kriget och riskera att tappa den röda tråden såväl som att 

ge struktur åt uppsatsen, har jag valt ut några specifika händelser. De specifika 

händelser/kriser jag kommer att undersöka är; hur startade det kalla kriget, Ungern 1956, 

Kubakrisen, Tjeckoslovakien 1968 och Vietnamkriget. Kubakrisen är vald för att undersöka 

hur något utanför Europas gränser har skildrats. Jag har även valt att undersöka 

Vietnamnkriget i läroböckerna samt att i denna uppsats kommer jag även på ett likartat sätt 

undersöka hur maktbalansen/terrorbalansen har skildrats i elevernas läroböcker. Något som 

bör anmärkas på när det gäller läroböcker för grundskolans senare del är att sidantalet i varje 

kapitel, inte alltid ger en rättvis bild av mängden fakta. Då varje sida i läroböckerna brukar 

innehålla någon sorts bild, kommer inte det totala sidantalet att motsvara en vanlig brödtext, 

därför är utrymmet som återger de olika händelser och fakta är mycket begränsat i de olika 

läroböckerna. 

 

När det gäller de statliga styrdokumenten som under Lgr 80´s tid var då de olika läromedlen 

kontrollerade av SIL35, men när det handlar om den gällande Lpo 94 finns det inte längre kvar 

någon objektivitetsgranskning från statens sida.36 Jag kommer även att undersöka om 

läroböckerna har påverkats av sina aktuella tiders styrdokument genom att göra en jämförelse 

mellan gällande styrdokument och läroböckerna.  

 

När det gäller källmaterialet som utgavs under 1980-talet är en av de två böckerna skriven av 

Lars Hildingsson, från förlaget Natur och Kultur. Vilket kanske inte är någon större 

överraskning då Hildingsson varit den person som dominerat den svenska läroboksmarknaden 

i SO-ämena.37 Den läroboken som denne författare heter Levande Historia38 Högstadieboken 

som kom ut 1987 och tillhör läroboksserien SOL 2000 från förlaget Natur Och Kultur. I 

förordet sägs att den då var helt nyskriven med en betoning på kronologin. Den behandlar 

                                                 
35 Statens institut för läromedelsinformation som bildades i början av 1980-talet och hade till uppgift att 
objektivitetsgranska SO-läromedlen. Granskningen av läromedel upphörde 1991 när SIL upphävdes.  
36 Långstöm, Sture. Sid. 206 
37 Långstöm, Sture. Sid. 11 
38 Hildingson, Lars. Levande Historia. Natur och Kultur Stockholm. 1987 
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hela högstadiets historia från årskurs sju ”Vår äldsta tid” fram till årskurs nio ”Vår egen 

historia”. Den andra läroboken är skriven av Bengt Åke Häger och heter Följ med genom 

tiderna39 från förlaget Dialogos. Det är ingen renodlad historiebok, utan alla SO-ämnen är 

integrerade men med tyngdpunkten ligger på SO-ämnet historia.  

 

I de läroböcker som är utgivna under 2000-talet, kommer även här två stycken från förlaget 

Natur och kultur. Här är Lars Hildingsson med som medförfattare till den ena boken, Levande 

Historia 7-940, SOL 3000.  Medan läroboken PLUS Grundbok Historia41 vilken kommer från 

samma förlag och är skriven av Göran Körner och Lars Lagheim, och som inriktar sig på 

grundskolans senare årskurser. SO Direkts Historia42 från Bonniers utbildning är den tredje 

läroboken och det den har gemensamt med de övriga läroböckerna från 2000-talet att den är 

för skolans senare del, och är skriven av författarna Bengt Almgren m.fl.  

 

5. STYRDOKUMENTEN FRÅN 1980 OCH FRAMÅT 
5.1 Lgr 80 och Lpo 94 mål med undervisningen 

I Lgr 80 står det att skolan har skyldighet till att ta hand om varje elev och uppmuntra eleven 

till att utveckla sina begåvningar. När det handlar om elevens kunskapsinhämtande menar Lgr 

80 att det ska vara en aktiv utveckling som sker genom ett ihärdigt arbete vilket syftar till att 

nå fram till ett bestämt mål. Undervisningen i grundskolan som handlar om att använda sig av 

ett mekaniskt urval av problem och material är något som leder till att eleverna inte lär sig de 

grundläggande kunskaperna som de behöver för att förstå ett större sammanhang. Om 

eleverna inte förstår begrepp och problem i ett generellt sammanhang är det något som kan ha 

negativa effekter för deras självsäkerhet och inspiration.43 Medan i Lpo 94 står det att skolans 

uppdrag är att främja lärande och att eleverna bör stimuleras till att själva inhämta sina 

kunskaper. Vidare att undervisningen skall utövas på ett sådant sätt där demokratiska 

arbetsformer används. Det handlar med andra ord inte enbart om att undervisningen ska 

förmedla demokratiska värderingar, utan även att skolan ska använda sig av dessa 

demokratiska former. Eleverna själva måste kunna utnyttja och hantera en verklighet med ett 

stort och snabbt informationsflöde. Där undervisningen ska medverka till att ge eleverna ett 

övergripande perspektiv, som på det historiska perspektivet handlar om att ge eleverna en viss 

                                                 
39 Häger, Bengt Åke. Följ med genom tiderna. Dialogos AB Lund 1986 
40 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars Levande Historia 7-9. Natur och Kultur Stockholm 2001  
41 Körner, Göran & Lagheim, Lars. Grundbok Historia PLUS Natur och Kultur Stockholm 2002 
42 Almgren, Bengt m.fl. Historia SO Direkt Bonniers. Stockholm 1999 
43 Thorsén, Kerstin (redaktion) Lgr 80 Liber Utbildningsförlaget Stockholm 1980 Sid. 14 
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beredskap för framtiden. För att de ska utveckla sin egen förmåga till ett självständigt sätt att 

tänka och reflektera på. Kunskap är inte något enkelriktat begrepp utan kommer fram i flera 

olika modeller som ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”44. För att dessa 

kunskapsmodeller ska fungera måste de ha ett samspel med varandra.45

 

5.2 Styrdokumentens urvalsprinciper, saklighet och allsidighet 

När det handlar om vilka urvalsprinciper som gäller för att ta fram fakta till sitt ämne står det i 

Lgr 80 att mängden av fakta som finns att tillgå är enormt stor. Skolan måste därför ha ett 

strängt avgränsat urval av läromedel, men denna gallring är ofta redan genomförd genom de 

olika ämnenas mål från styrdokumenten. Meningen är att eleverna och läraren ska komma 

överens om vad det är för något som ska vara kärnan i undervisningen, för att få de 

kunskaperna som är nödvändiga för att de olika eleverna ska kunna kontrollera denna 

grundkurs. Av dessa kunskaper ska eleverna få en grund att använda sig för att jobba vidare i 

ett enskilt arbete. I Lgr 80 står det olika läromedlen har ett innehåll som även har stora 

mängder av en övrig välkommen kunskap för att fördjupa sig vidare i ett annat sammanhang 

som elevens enskilda arbete. Men det som bör kommas ihåg är att dessa fördjupande 

kunskaper inte får förväxlas med de nödvändiga kunskaperna, utan att det handlar om 

fördjupningskunskaper. När det gäller urvalet av det material som används inom skolans olika 

ämnen ska materialet kännetecknas av en saklighet och allsidighet. Det är genom kravet på 

objektivitet inom skolan som saklighet och allsidighet kommer fram till sin fulla rätt. Det är 

de två kraven som måste tas i beaktelse med de andra krav som ställs både på läraren och på 

de olika läromedlen. Då de tryckta läromedlen skall vara skrivna på sådant sätt som är både 

livfullt och medryckande, vilket ska locka fram till en kritisk debatt. Sakligheten innebär att 

läraren ska undvika att ha en egen bestämd åsikt, där de oklara begreppen förtydligas. Läraren 

måste även avstå från att använda sig av formuleringar som kan ge en felaktig bild av det som 

skildras. Allsidigheten handlar om stoffet till undervisningen ska bestå av något centralt 

problem inom det aktuella ämnet, det ska även sträva till att nå fram till djupet inom varje 

centralt problem. Kraven på allsidighet och saklighet gör att elevernas med hjälp av sin 

kunskap på ett förnuftigt sätt diskuterar olika slags värderingar. Men det är det personliga 

ställningstagandet som är varje enskild elevs ansvar, medan skolans skyldighet är att 

underlaget som de olika ståndpunkterna tar upp ska vara förutsättningslöst och objektivt. 

Sakligheten och allsidigheten ska inte bara framställas som ett tillstånd utan konflikter, utan 

                                                 
44 Lpo94 Skolverket och Fritzes. Stockholm 2001 Sid. 8 
45 Ibid. Sid. 7f 
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det är också viktigt att eleverna får se sambandet mellan mänskliga och nationella konflikter, 

som våld och krig. Skolan skall i enlighet med Lgr 80 göra eleverna medvetna om att 

människor lever under olika ekonomiska och sociala förhållanden och att det kan uppstå olika 

konflikter mellan dem.46 I Lpo 94 står det angående saklighet och allsidighet att 

undervisningen ska framhålla vikten av elevens personliga ställningstagande, och att ge 

eleven möjligheterna till detta genom att bedriva undervisningen på ett saklig och allsidigt 

sätt.47  

 

I Lgr 80 står det att läromedel är något som elever och lärare gemensamt kommer överens om 

att använda sig av för att nå fram till de uppställda målen. I skolan finns det även specifika 

läromedel som är producerade enbart för undervisningen. Det handlar om tryckt material som 

täcker de betydande områdena inom ett visst ämne, som också måste vara av stor betydelse 

för att det ska ge stadga och ett sammanhang till studierna. Det var kommunerna som hade det 

yttersta ansvaret för att se till att eleverna fick en fri tillgång ett sådant läromedel.48  

 

5.3 Kursplanerna 

När Lgr 80 kom var historieämnet för grundskolan i ett block tillsammans med 

naturorienterande ämnen och samhällsorienterade ämnen, och kallades för orienteringsämnen, 

det var i den samhällsorienterande delen som skolämnet historia kom att ingå. Syftet var att 

undervisningen skulle ge ett visst urval av kunskaper, insikter och färdigheter för att utgöra 

verktyg till att orientera oss i vår tillvara och även att kunna påverka det som sker runt 

omkring oss.49  När det istället handlar om den gällande kursplanen Lpo 94 står det att 

historieämnets roll och syftet med undervisningen är att lyfta fram sättet ämnet arbetar på för 

att nå upp till målen i läroplanen. Där den gemensamma nämnaren för de olika ämnena inom 

grundskolan är att de ska förmedla en lust till glädje att skapa, för ett fortsatt lärande.50  

 
Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och analytiskt 

betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.51

 

                                                 
46 Thorsén, Kerstin Sid.31ff 
47 Lpo 94 Sid. 6 
48 Thorsén, Kerstin Sid. 50 
49 Om undervisningen i orienteringsämnen. Skolöverstyrelsen och Allmänna förlaget Stockholm 1991 Sid. 10 
50 Grundskolan Kursplaner och betygskriterier. Fritzes Stockholm 2000 Sid. 5f 
51 Ibid. Sid 76 

 11



För att eleven ska nå fram dit bör den utveckla en förståelse av sin nutid som en grund till att få 

ett perspektiv på framtiden genom undervisning i ämnet historia och dess medverkan till att 

förklara det på ett interkulturellt synsätt.52  

 

5.4 Vad är det för något eleverna ska lära sig i historieämnet 

I Lpo 94 står det angående ämnets karaktär och uppbyggnad att historieämnet innefattar såväl 

politisk, ekonomisk och social historia där väsentliga delar består av den svenska, nordiska och 

europeiska historien. Detta är kunskaper som skildrar huvuddragen i historieutvecklingen som 

ger bilden av omvärlden i en tidsdimension. Historieämnet är ett sätt att skildra tillvaron genom 

ett då-nu-sedan perspektiv för att öka förståelsen av andra områden, eftersom historien har 

påverkats av konflikter och spänningar som har berört utvecklingen. Vår historia har präglats 

av fredssträvande och olika framsteg, men man bör inte glömma bort att historien även består 

av folkmord, revolutioner och krig vilket är något som alla elever ska ha kunskaper om. Det är 

genom historiestudier som det går att knyta samman olika generationers lärdomar och en 

djupare kulturell identitet skapas. Men kvantiteten av historiska fakta är näst intill oändlig och 

gör att ämnet kräver ett väl genomstuderat material.53  

 

Enligt Lgr 80 handlar orienteringsämnet om att eleverna ska lära sig orientering i världen, 

vilket syftar till att eleven ska känna igen sig för att förstå den värld som de lever i och är en 

del av. Den grundläggande förståelsen inom ämnet är att undersöka de olika omständigheter 

som vi inverkar på och därigenom påverkar oss genom den historiska traditionen. För att 

kunna förstå samspelet mellan människans tankar och samhällsliv finns det alltid ett 

tidsperspektiv med. Där eleverna ska få en insikt om att människor och samhällen förändras 

som ett resultat av på människans tankar och handlande.54      

 

5.5 Målet med undervisningen 

Enligt kommentarmaterialet som är till Lgr 80 skall eleverna intresse riktas mot hur det var 

förut och på vilket sätt det kan komma att se i framtiden för att kunna se på sambandet mellan 

fakta och begrepp. För att göra det ger läroplanen olika kriterier för hur urvalet ska gå 

tillväga. Undervisningen i orienteringsämnena handlar inte om att ge eleverna kunskaper som 

är att veta lite om mycket, utan det handlar istället om att ge fördjupande kunskaper inom 

                                                 
52 Ibid. Sid 76 
53 Grundskolan Kursplaner och betygskriterier. Sid. 77 
54 Om undervisningen i orienteringsämnen. Sid.27 
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vissa fält, till exempel som att studera en viss händelse utifrån den där det går att dra vissa 

generella slutsatser.55 Eleverna ska även kunna utveckla sina förmågor till att generalisera, 

även hur de ska söka rätt på relevant fakta för att kunna bygga vidare dessa generaliseringar 

för att sedan kunna hitta förklaringar i ett större sammanhang.56

 

Målen i kursplanerna för den nu gällande Lpo 94 handlar det om när eleven har nått sitt 

nionde skolår ska den känna till utvecklingen hos ledande världsmakter i olika tidsepoker, 

samt känna till vilka samhällenliga omvälvningar som förändrat människans existens. När det 

gäller bedömningen bygger den på att eleven ska kunna diskutera de olika orsakerna till olika 

historiska förlopp, samt kunna tänka igenom och se likheter och skillnader. De ska även 

kunna se på hur sambandet mellan tidigare tids historia och samhällsförändringar har påverkat 

villkoren för människorna.57  

 

6. Skildring av kalla kriget i 1980-talets läroböcker 
6.1 Läroböckerna under 1980-talet 

Lars Hildingsons lärobok Levande Historia från 1987, i kapitlet Fyrtio år av vår tid behandlas 

kalla kriget på totalt arton sidor. Sex av dessa arton sidor behandlar kalla kriget mellan 

supermakterna och fyra sidor beskriver de två Vietnamkrigen. De återstående åtta sidorna 

skildrar Arabstaterna, Israel och Jordens folk, vilka tar upp befolkningsexplosion, 

folkomflyttningar och miljön som en sammanfattning.58 Det kapitlet som i Bengt Åke Hägers 

lärobok Följ med genom tiderna från 1986 behandlar kalla kriget på femton sidor Världsläget 

och Europa efter 1945. Där cirka tolv sidor redogör för kalla krigets orsaker och händelser, 

och tre sidor i denna bok beskriver Den tredje världen, som tas upp på drygt en sida, 

återstående sidorna handlar om krigen i Indokina.59  

 

I de läroböcker från 1980-talet som legat till grund för denna analytiska undersökning om de 

olika händelserna under kalla kriget, har det varit vissa skillnader mellan dessa läroböcker. 

Skillnaderna som funnits mellan dem är hur det har skrivits om kalla krigets start och på 

vilket sätt som de har behandlat Vietnamkrigen. För att markera där det är skillnader i 

författarnas beskrivningar kommer jag att använda mig deras namn vid de händelserna, för att 

                                                 
55 Ibid. Sid. 31ff 
56 Om undervisningen i orienteringsämnen. Sid. 68 
57 Grundskolan Kursplaner och betygskriterier Sid. 78f 
58 Hildingson, Lars. 1987 Sid. 390-408 
59 Häger, Bengt Åke. Sid. 180-195 
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visa vem som skrivit vad. På de övriga händelser/kriser har skillnaden inte varit alltför stor 

mellan författarna, utan där kommer jag inte att markera i brödtexten vilken författare som 

skrivit vad, utan enbart notera i fotnoterna. 

 

6.2 Kalla krigets start enligt 1980-tals läroböcker 

Häger börjar med att beskriva tiden efter 1945 då andra världskrigets tre stora ledare 

Churchill, Roosevelt och Stalin träffades på Jalta, för att komma överens om en gemensam 

efterkrigs politik i Europa. Dock skulle de tre ledarna, fortsätter Häger, med att deras 

gemensamma politiska enighet men det var något som bara kom att finnas till på papperet.60 

Hildingson skriver däremot att under konferensen på Jalta skulle de tre stora ledarna komma 

överens om att dela in Tyskland i olika ockupationszoner. Vissa generella principer kom de 

att komma överens om, till exempel att de länder som hade sina gränser till Sovjetunionen 

skulle ha sovjetvänliga regeringar.61  

 

När det handlar om hur FN kom att bildas i juni 1945 skriver Hildingson bara att FN skulle 

komma arbeta för freden.62 Medan Häger däremot beskriver om FN:s bildande med ett större 

djup genom att förklara hur generalförsamlingen fungerar. Han tar upp säkerhetsrådets 

ständiga medlemmar: Sovjetunionen, Storbritannien, USA, Frankrike och Kina som även kom 

att få vetorätt.63  

 

En annan skillnad mellan läroböckerna från 1980-talet är deras upplägg och rubriksättning i 

avsnitten om kalla kriget.  Om man studerar Hägers lärobok Fälj med genom tiderna använder 

han sig av rubriken ”Järnridån och det kalla kriget”64 där författaren beskriver att de tre 

västmakterna Förenta staterna, Frankrike och Storbritannien kom att få varsin del av 

Tyskland, samt delar av Berlin, som kom att hamna i en västliga och en sovjetisk del.65  De 

båda författarna berättar i sina läroböcker om ockupationszonerna där Sovjetunionen ville ha 

vänligt sinnade grannar mot sina gränser i väst. Häger skildrar mer att de länder som låg i 

Östeuropa och hade sina sovjetvänliga regeringar, och kom med tiden att förvandlas till 

socialistiska stater, som även började kallas för folkdemokratier. Enligt Hildingson ville 

kommuniststaterna att folkdemokratierna skulle bilda en mur från Östersjön ner till Svarta 
                                                 
60 Häger, Bengt Åke. Sid. 180 
61 Hildingson, Lars 1987 Sid. 390 
62 Ibid. Sid. 390 
63 Häger. Sid. 180 
64 Ibid. Sid. 181 
65 Ibid. Sid. 181 
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havet för att skydda Sovjetunionen. Han fortsätter med att Stalin ansåg att det kommunistiska 

systemet var bättre än några andra gällande system.66 Häger menar däremot att 

folkdemokratierna kom att bli alltmera isolerade från sina västliga grannar ”En järnridå har 

dragits ner över Europa”67 som Winston Churchill uttryckte händelsen.68 De båda författarna 

fortsätter med att förklara att det slutade med ett krig som kom att bedrivas utan några vapen, 

istället kom USA och Sovjetunionen att hårdbevaka varje steg som motståndaren tog i sina 

försök till att bekämpa varandra utan vapen. Författarna berättar att denna hänsynslösa, 

provocerade ”lek med tändstickor vid en krutdurk” kom att kallas för det kalla kriget.69  

 

6.3 Hur Nato och Warszawapakten kom att bildas 

De båda författarna skriver när det gäller hur pakterna bildades att trots att kriget var slut kom 

Sovjetunionen att hålla kvar en större mängd militära styrkor i Östeuropa. Detta med hjälp av 

det stora missnöje som då rådde runt om i Europa efter kriget, när stort sett hela Europa var 

illa åtgånget med många människor som levde i stor fattigdom och misär. Kommunisterna 

lyckades med att fånga upp detta missnöje som då grodde runt om i Europa, och var även på 

väg att börja ta plats i Västeuropa. För att förhindra kommunismens utbredning kom USA:s 

president Harry Truman med förslaget att Amerika skulle stödja varje stat som gjorde uppror 

mot den kommunistiska lobbyverksamheten, genom att erbjuda länderna runt om i Europa 

Marshallhjälpen, som innebar att olika gåvor och lån gavs till länderna i Europa. 

Sovjetunionen och de övriga länderna i Östeuropa kom även de bli erbjudna Marshallhjälp, 

men de valde att tacka nej till den. I Östeuropa blev det enbart Jugoslavien som valde att 

tackade ja till Marshallhjälpen.70  

 

Hildingson och Häger skriver att staden Berlin blev indelad i fyra delar vilka bestod av en 

sovjetisk, en amerikansk, en brittisk och en fransk del, de delar som västmakterna hade i 

Berlin låg djupt inne i den sovjetiska zonen av Tyskland. De delar av Västberlin som fanns 

inom västmakternas zoner, kom att bli satta i en blockad av Sovjetunionen under sommaren 

1948, då de sovjetiska myndigheterna kom att stänga av alla väg- och järnvägsförbindelser till 

västs zoner i Berlin. Genom att blockera Västberlin hade de sovjetiska myndigheterna hoppats 

på att ekonomiskt kunna strypa de västliga zonerna av staden, för att införliva dem till den 

                                                 
66 Hildingson, Lars 1987 Sid. 391 
67 Häger. Sid. 181 
68 Ibid. Sid. 181 
69 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 390 och Häger Sid. 181 
70 Ibid. Hildingsson, Lars 1987 Sid. 392 och Häger Sid. 181f 
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sovjetiska zonen. De västallierade kom emellertid genom en stor och massiv luftbro se till att 

Västberlins befolkning försörjdes under hela den sovjetiska blockaden av zonen, vilken kom 

att hålla på fram till 1949. Ungefär vid samma tidpunkt kom även USA, Kanada och flertalet 

av Västeuropas länder att bilda ett nytt stort försvarsförbund, vilket kom att kallas för 

Atlantpakten eller NATO. Sedan kom de områden som västmakterna hade inom Tyskland att 

slås ihop till ett enda område, Förbundsrepubliken Tyskland. Sovjetunionen svarade på detta 

genom att själva skapa den Tyska Demokratiska Republiken, vilken även kallades 

Östtyskland. Den östliga försvarsalliansen Warszawapakten skulle även den att komma till för 

att försvara Östeuropas gränser. Genom dessa händelser kom Europa att bli uppdelat i öst och 

väst mellan Nato och Warszawapakten. 71   

 

6.4 Olika skärmytslingar under kalla kriget enligt 1980-talets läroböcker  
6.4.1 Ungern 1956 

Under ett tal i Moskva 1956 förklarade den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov att han skulle 

försöka lindra de efterverkningar som Stalins terror fört med sig. Men denna uppmjukning av 

kommunismen skulle inte bli lätt att genomföra för honom. I Östeuropa kom det att bli uppror 

när människorna där märkte att terrorn från Stalintiden hade börjat att minska, folket började 

få ett hopp om att Sovjetunionens grepp om Östeuropa skulle komma att försvinna helt och 

hållet. I Ungern skulle det komma en helt ny regering som valde att utlova företeelser som 

bland annat fria val, till den ungerska befolkningen. Men när den nya ungerska regeringen 

beslutade om att Ungern skulle lämna Warszawapakten slutade det med att sovjetiska trupper 

gick in i Ungern. Genom skoningslösa strider slog de sovjetiska styrkorna ner på 

frihetsrörelsen i Ungern och störtade den ungerska regeringen för att istället sätta in en 

sovjettrogen regering.72  

 

6.4.2 När världen höll andan, Kubakrisen 1962 

När Fidel Castro med hjälp av en socialistisk revolutionär rörelse kom att ta makten på Kuba 

sydöst om Förenta staterna, uppstod ett nära samarbete med Sovjetunionens nye ledare Nikita 

Chrusjtjov. Denna planerade i detta läge att ställa upp kärnvapenbestyckade raketer på Kuba. 

Men 1963 upptäckte amerikanska spionplan de startbanor som hade byggts på Kuba för de 

sovjetiska raketerna, dessa raketer kunde nå det amerikanska fastlandet inom bara några få 

minuter. När den amerikanske presidenten John F Kennedy fick reda på vad som föregicks på 
                                                 
71 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 392 och Häger Sid. 182f 
72 Ibid. Hildingson, Lars1987 Sid. 392 och Häger Sid. 193 
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Kuba, lät han den amerikanska flottan sätta Kuba i en blockad. Kennedy kom även att kräva 

att raketerna skulle tas bort och skickas hem tillbaka till Sovjetunionen i annat fall skulle han 

med våld se till att raketerna plockas bort. Först efter några spännande dygn skulle den 

sovjetiske ledaren Chrusjtjov gå med på kraven från USA om att plocka bort de 

kärnvapenbestyckade raketerna som redan fanns på Kuba.  Även de sovjetiska fartyg som var 

på väg till Kuba lastade med ännu fler raketer, skulle tillslut få ordern om att återvända hem 

till Sovjetunionen igen med sin last.73  

 

 6.4.3 Tjeckoslovakien 1968 

I mitten av 1960-talet kom en ny kommunistisk reformrörelse att växa fram i 

Tjeckoslovakien. De hade en mycket större självständighet för den enskilda individen som 

mål att uppnå, än vad den sovjetiska kommunismen använde. Säkerhetspolisen makt kom 

även att börja minska, yttrandefriheten och rättssäkerheten skulle komma att öka, även den 

privata företagssamheten kom att tillåtas. Denna reformrörelse kom att nå sin kulmen i början 

av 1968 i Tjeckoslovakien när Alexander Dubcek blev den nye partichefen. Moskva klarade 

inte av att se någon kommuniststat skulle gå sin egen väg vid deras västliga gräns, de var 

rädda för denna ”socialism med mänskligt ansikte”74 som kom att flyttas undan i en riktning 

bort från sovjetkommunismen. I Moskva fanns det även en oro att allt fler östeuropeiska 

kommuniststater skulle komma att göra en revolt mot kommunismen. Vilket ledde till att 

under hösten 1968 kom militära styrkor från Sovjetunionen, och några av de övriga 

öststatsländerna att ockupera Tjeckoslovakien, som hade valt att inte göra något militärt 

motstånd mot dem som invaderade deras land. Folket valde att istället för väpnat motstånd, att 

göra ett kraftfullt passivt motstånd. Det slutade med att en Moskvatrogen regering upprättades 

vilken även kom att ta över makten i Tjeckoslovakien.75     

 

6.5 Vietnamkrigen 

Hildingson börjar med att beskriva om de olika Vietnamkrigen, medhistorien om Ho Chi 

Minhs liv från året 1912, när han bland annat hamnade i Europa. Hur han sedan kom att få sin 

kommunistiska skolning och hur han kom att bilda ett kommunistiskt parti i Vietnam, med 

målet att ena landet som varit mera delat, än enat under sin historia. Med hjälp av en 

gerillaarmé under andra världskriget kom Ho Chi Minh att strida mot Japan som hade 

                                                 
73 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 392 och Häger Sid. 184 
74 Häger. Sid. 194 
75 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 392 och Häger Sid. 194 

 17



ockuperade landet. När andra världskriget väl hade tagit slut försökte Ho Chi Minh med att bli 

fri från Frankrike, som inte alls ville släppa sin rikaste koloni som då kallades för Franska 

Indokina. Gerillakriget som Ho Chi Minh hade bedrivit mot Japan, var något han skulle 

komma att fortsätta med, men nu i striderna mot de franska kolonisterna. Inne i djungeln 

skulle den vietnamesiska motståndsrörelsen komma att kamouflera sig väldigt skickligt, där 

de använde djungeln som skydd mot de franska styrkorna.76  

 

Enligt Häger kom gerillaarmén att besegra Frankrike året 1954, vilket ledde till att Vietnamn 

delades upp i två delar. På ett liknande sätt som Tyskland hade delats upp i vid det andra 

världskriget slut. I Nordvietnam var det den kommunistiska motståndsrörelsen som tog 

makten och en mera västvänlig regering fick makten i Sydvietnam.77  

 

Hildingson fortsätter med att beskriva om det delade landet Vietnams utveckling, som till 

exempel att till en början fick Ho Chi Minh ge upp tanken på att kunna ta makten i 

Sydvietnam. I Nordvietnam kunde han istället i lugn och ro bygga upp sitt socialistiska 

samhälle, där olika motståndare kom att rensas ut och de människor som gjorde uppror mot 

kommunismen möttes av militära förband, Nordvietnam kom så att bli en kommunistisk 

diktatur. Sydvietnam kom istället att utvecklas till en kapitalisk diktatur, som hade USA:s 

stöd då de ville säkra demokratin i Sydvietnam, vilket var en svår uppgift för amerikanarna, 

då det inte fanns någon demokrati alls i Sydvietnam. USA var rädda för ”dominoteorin”78 

nämligen att om kommunismen segrade i något land i Sydostasien var risken stor att andra 

länder där skulle följa efter över till kommunismen genom att falla som dominobrickor. 79     

 

Häger skriver att mot slutet av 1950-talet kom det andra Vietnamkriget att börja, då en 

kommunistisk gerilla i Sydvietnam tog upp kampen mot den kapitalistiska makten i 

Sydvietnam. Den kommunistiska sydvietnamesiska gerillan fick sitt stöd av Nordvietnam, 

som i sin tur kom att få stöd ifrån Sovjetunionen och Kina. Sydvietnam kom att få likartad 

hjälp från USA och när amerikanarna 1965 började med att bomba Nordvietnam och skicka 

militära styrkor till Sydvietnam som stöd.80 Hildingson beskriver att den kommunistiska 

gerilla som USA stred mot kom att kallas för FNL, vilken kom att domineras av kommunister 

                                                 
76 Hildingson, Lars 1987 Sid. 396 
77 Häger. Sid. 187f 
78 Hildingson, Lars. 1987 Sid. 397 
79 Ibid. Sid. 396f 
80 Häger. Sid. 187f 
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som hade bestämt sig för att befria de södra delarna av Vietnam. Hjälpen som USA gav till 

Sydvietnam bestod först av rådgivare, sedan soldater, som allt eftersom kom att bli 

hundratusentals soldater, medan FNL kom att föra ett likartat gerillakrig som de hade gjort i 

de tidigare i krigen mot Japan och Frankrike. Ganska snart kom FNL att kontrollera stora 

delar av den sydvietnamesiska landsbygden, vilket mynnade ut i att amerikanarna samlade 

ihop landbygdsbefolkningen i något som de kallade för strategiska byar där människorna 

stängdes in. FNL kom inte att behöva spä på det missnöje och raseri som behandling väckte 

hos landsbygdsbefolkningen som hade samlats ihop i de så kallade strategiska byarna.81 Trots 

att USA hade sin överlägsna styrka i fråga om vapen och annan utrustning kunde de inte klara 

av att besegra den djungelvana motståndaren som de hade mötte i Vietnam skriver Häger.82

 

Enligt de båda författarna kom den amerikanska presidenten Johnson 1973 att ge upp kriget 

och bjuda in Nordvietnams ledare till fredsförhandlingar. USA och FNL kom då att skriva 

under ett fredsavtal, som innebar att krigsfångar skulle utbytas mellan dem. Men det var när 

Nordvietnam började sin offensiv mot Saigon 1975 som var det som fällde Sydvietnam 

tillslut. Efter flera års strider hade äntligen Ho Chi Minhs mål med ett enat Vietnamn, vilket 

var styrt från Hanoi, kommit att uppnås.83

 

De båda författarna fortsätter med att förklara att under Vietnamkriget kom några 

grannländer, bland annat Kampuchea, att bli indragna in i striderna. Dessa grannländer kom 

på liknande sätt som Nordvietnam att bli kommunistiska nationer, och ledaren i det 

kommunistiska Kampuchea som hette Pol Pot kom att påbörja en utflyttning av befolkningen 

från städerna ut till byarna. Den Kampucheanska kommunistiska regimen ville ha ett rent 

jordbrukssamhälle där det inte existerade någon som helst handel eller pengar. Kampuchea 

kom att få stöd ifrån Kina till skillnad från Vietnamn som hade sitt kommunistiska stöd hos 

Sovjetunionen. En av anledningarna till att Vietnamn invaderade Kampuchea 1978 var att Pol 

Pot låtit sina trupper angripa Sydvietnam. De vietnamesiska styrkor som hade gått in i 

Kampuchea kom upptäcka stora massgravar, i vilka det låg människor som Kampucheas 

regim låtit avrätta. De avrättade var till stor del den fördrivna stadsbefolkningen som hade 

                                                 
81 Hildingson, Lars 1987 Sid. 397 
82 Häger Sid. 188 
83 Sammandrag ur läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 398 och Häger Sid. 188 

 19



blivit dödade och nästan en tredjedel av Kampucheas befolkning hade blivit avrättade under 

Pol Pots styre.84

 

6.6 Makt och terrorbalansen under kalla kriget 

I båda läroböckerna förklarades att 1949 kom de båda supermakterna USA och Sovjetunionen 

att ha utvecklat sina egna atomvapen, och det skulle bara dröja några år till innan de båda 

hade skaffat sig ännu kraftigare kärnvapen, de första vätebomberna. Men när den nye 

sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov kom till makten i Sovjetunionen efter Stalin, kom 

spänningarna mellan de två supermakterna att börja lätta, trots att de båda länderna hade stora 

mänger av olika kärnvapen. När Chrusjtjov kom att besöka USA 1959 blev det något som 

ledde till att kommunistskräcken i USA började minska. För i början av 1960-talet skrevs det 

olika avtal som reglerade kärnvapenproven ovan mark, där målet med avtalen var att det 

skulle bli ett totalstopp av testerna ovanpå jordytan. Även en direkttelefonlinje mellan ledarna 

i Washington och Moskva skulle komma att upprättas, den kallades för den ”heta linjen”85 

vars syfte var att förhindra att ett kärnvapenkrig började genom ett missförstånd. I denna tid 

präglad av lättnader inom makt- och terrorbalans kom även ett handelsutbyte till stånd mellan 

de två supermakterna. En av orsakerna till denna uppluckring i kalla krigets hårda 

motsättningar var utvecklingen mot en fredig samexistens. Men under 1970-talet började 

USA placera ut allt bättre och bättre kärnraketer runt om i Västeuropa, vilket kom att leda till 

en ny och dyr kapprustning drog igång med en ökad spänning runt om i världen som resultat. 

I ett kärnvapenkrig finns det ingen segrare då det bara blir död och förintelse kvar, 

kännedomen om detta är det som kom att kallas för terrorbalansen och det är något som har 

betytt väldigt mycket för att förhindra ett tredje världskrig.86

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
84 Ibid. Hildingson, Lars 1987 Sid. 398f och Häger Sid. 189 
85 Båda författarna använder sig av ordet Heta linjen i sina beskrivningar av terrorbalansen under kalla kriget. Se: 
Hildingson, Lars 1987 Sid. 395 och Häger Sid.184 
86 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Hildingson, Lars 1987 Sid. 394f och Häger Sid. 184f 
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7. Skildringen av kalla kriget i 2000-talets läroböcker 
7.1 Läroböckerna från 2000-talet 

Levande historia 7-9 är skriven av Kaj Hildingson och Lars Hildingson som tar upp om kalla 

kriget på totalt arton sidor varav sex handlar om Europa efter andra världskriget. Fyra sidor 

behandlar kolonialismen, fyra sidor om de olika kriserna under kalla kriget, en sida om 

Vietnamkriget, en sida om terrorbalansen och två sidor med Afghanistan, Polen och den 

sovjetiske ledaren Gorbatjov. Sedan handlar sexton sidor om tiden efter 1989 och dess olika 

händelser vilket är något som inte tas upp i denna uppsats. Historia från Bonniers som ingår i 

serien SO Direkt som Bengt Almgren med flera har skrivit är från 1999 och där nio sidor tar 

upp om kalla kriget samt berättar om Vietnamkriget på totalt sex sidor, det totala sidantalet 

som berör kalla kriget i läroboken är på femton sidor. När det gäller Grundbok Historia från 

Natur och Kultur med författarna Göran Körner och Lars Lagheim från 2002 är deras totala 

sidantal, i delen som handlar om kalla kriget på tretton sidor. Därav nio sidor som tar upp om 

kalla krigets händelser och resterande fyra sidor framställer Vietnamkrigets händelser. 

 

Till skillnad mot läroböckerna från 1980-talet har det inte varit någon markant skillnad på 

sättet som 2000-talets läroboksförfattarna valt att skildra kalla kriget på , utan det har handlat 

mer om vilket sätt de har tagit upp olika händelserna. För att markera vem som skrivit vad 

skriver jag ut när det har varit en eller två av läroböckerna som fakta är återgivna ifrån, har 

fakta kommit ifrån de tre läroböckerna är det inte markerat i brödtexten utan återfinns i 

fotnoterna.   

 

7.2 Kalla krigets start enligt 2000-talets läroböcker 

Segrarna från andra världskriget; USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike kom att 

dela in Tyskland in i fyra olika zoner som de kom att dela upp emellan sig enligt författarna 

Hildingson. Vilka fortsätter med att beskriva hur FN kom att bildas strax efter kriget och att 

dess främsta uppgift var att arbeta för freden i världen. Men dessa vänskapsband mellan 

segrarna kom inte att bestå någon längre tid. Efter det att kriget tagit slut kom Sovjetunionen 

att flytta fram sina gränser i Europa, en del av de länder som hade ockuperats av 

Sovjetunionen under kriget kom att bli förklarade sovjetrepubliker. Stalin kom även att ta de 

landområden som han hade gjort upp med Hitler om innan kriget och för att låta sina arméer 

stanna kvar i dessa länder där de kommunistiska partierna kom han att allt mer att ta över 

makten i dessa länder. Hos de länder som tagit till sig kommunismen skulle alla andra partier 
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bli förbjudna, de skulle senare börja kallas för Östeuropa.87 Medan Körner skriver att efter 

1948 kom Östeuropa att bli styrt ifrån Moskva och gränserna som var mot väst skulle bli 

hårdbevakade med hjälp av minor, hundar och taggtråd. De människor som blev upptäckta då 

de försökte sig på att fly från öst över till väst stoppades, eller riskerade att bli beskjutna under 

sin flykt.88 Anledningen till denna hårdhänta metod, enligt författarna Hildingson var att 

landet aldrig mera skulle bli anfallna ifrån väst, då de hade blivit anfallna västerifrån under de 

två världskrigen. Det var med hjälp av en mur bestående av olika kommunistiska länder, som 

skulle skydda Sovjetunionen för att klara sig ifrån några nya angrepp västerifrån.89 Den 

tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill kom att säga i ett tal att en ”järnridå” 

vilken delade Europa i två. Det var genom detta uttryck från Churchill som gränsen mellan 

Öst- och Västeuropa kom att bli döpt till sitt namn, järnridån, berättar Körner med flera.90 

Almgren menar att det finns de som anser att det var när Sovjetunionen vägrade att lämna de 

länder som de ockuperat efter andra världskriget, som blev utgångspunkten för det kalla 

kriget.91 Både Hildingson och Körner skriver att den amerikanska presidenten Harry Truman 

skulle börja med det som kom att kallas för Trumandoktrinen 1947, vilket handlade om att 

sätta hårt mot hårt för att hela Europa inte skulle bli kommunistiskt. Detta skulle ske genom 

att USA med hjälp av olika ekonomiska och militära stöd, skulle stödja alla de länder som var 

i riskzonen till att kommunismen skulle spridas till dem.92   

 

När det handlar om den första krisen som skedde under kalla kriget skriver Almgren och 

Hildingson att den kom att ske i Berlin, där USA, Storbritannien, Frankrike och 

Sovjetunionen kontrollerade varsin del av staden, vilken låg inne i den sovjetiska zonen av 

Tyskland. 1948 kom Sovjetunionen att börja med en blockad mot de västkontrollerade 

zonerna i staden med mål att svälta ut dem, för att de skulle lämna sina zoner inne i Berlin. 

Men västmakterna kom istället låta en strid ström av transportplan flyga in livsmedel till de 

belägrade delarna av Berlin. Tvärtemot vad Stalin hade hoppas på lämnade västmakterna inte 

staden, istället kom de att svetsas samman ännu mer. Efter Berlinblockaden svarade 

västmakterna med att slå ihop sina tre zoner i Tyskland till ett gemensamt område 

                                                 
87 Hildingson, Kaj m.fl. 2001. Sid. 521 
88 Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid. 284 
89 Hildingson 2001. Sid. 521 
90 Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid. 284 
91 Almgren, Bengt m.fl. Sid. 419 
92 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid. 521f och Körner, Göran & 
Lagheim, Lars. Sid. 285 
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Förbundsrepubliken Tyskland, BDR som även kallades för Västtyskland. Det sovjetiska 

motdraget kom att döpa sin zon i Östtyskland till Tyska Demokratiska Republiken, DDR.93  

 

7.3 Hur NATO och Warszawapakten kom att bildas 

Författarna Hildingson skriver att de flesta nationer inom Västeuropa skulle hamna under 

ledning av USA, som bildade den militära försvarsalliansen NATO. Vilket kom att leda till att 

Sovjetunionen blev orolig för att Förenta Staterna var på väg att lägga en grund till något som 

kunde bli ett nytt krig mellan Västtyskland och Sovjetunionen. Sovjetunionens motreaktion på 

detta blev att de startade militäralliansen Warszawapakten med nationerna i Östeuropa.94   

 

De tre granskade läroböckerna ger en tämligen liknade bild av vilken funktion den så kallade 

Marshallhjälpen kom att spela. I läroböckerna förklaras att Marshallhjälpen främst utgavs för 

att förhindra att länder i Europa gav vika för kommunistiska strömmingar samt stöd för de 

krigshärjade områdena. Men det var inte enbart länderna inom Västeuropa som blev erbjudna 

denna hjälp, även Sovjetunionen och deras allierade runtom i Östeuropa kom att bli erbjudna 

Marshallhjälpen, men de valde att tacka nej till den, då marshallhjälpen bestod av ekonomiskt 

stöd och var förknippad med vissa politiska krav. Även att Marshallhjälpen kom att vara 

tidsbegränsad på totalt fyra år och det skulle fungera som en motivation till länderna för att de 

med tiden skulle börja klara sig själva. Som ett bevis på att Marshallhjälpen fungerade skulle 

Västeuropas industrier snabbt komma på fötter igen efter andra världskriget.95  

 

7.4 Olika skärmytslingar under kalla kriget enligt 2000-talets läroböcker 

7.4.1 Ungern1956 

När den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjovs höll ett tal 1956 ökade hoppet i Ungern, om att 

Sovjetunionen snart skulle komma att bedriva en betydligt friare politik. Men folket i Ungern 

visade sig ha tagit fel i sina förhoppningar om en allt mer liberal politik från Moskvas sida. 

1956 gav Chrusjtjovs order till den sovjetiska armén att slå ner det ungerska upproret mot 

Moskva genom att skicka stridsvagnar in i huvudstaden Budapest för att krossa det pågående 

upproret. Ungerska radioamatörer kom att sända förtvivlade rop på hjälp via kortvågsbanden 

till västmakterna. Men västmakterna valde att inte ge något som helst stöd till de ungerska 

                                                 
93 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.419 och Hildingson, Kaj m.fl.  
2001 Sid. 522  
94 Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid. 523 
95 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.419, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 
Sid.524 och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.285 
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upprorsmakarna, då västmakterna inte vågade riskera att något nytt världskrig skulle bryta 

ut.96   

 

7.4.2 När världen höll andan, Kubakrisen 1962 

Almgrens och Körners beskrivning av Kubakrisen börjar med när Fidel Castro tog makten på 

Kuba genom en revolution 1959. Då var han först ute efter att få goda relationer till sitt 

grannland USA. Men hans försök till att bygga upp kontakten med Förenta staterna kom att 

avvisas helt och hållet av USA. Han tog då istället kontakt med den sovjetiske ledaren 

Chrusjtjov som tog emot sin nye allierade som befann sig alldeles i närheten av Förenta 

Staterna, med öppna armar. USA kom att försöka störta Castro med hjälp av landflyktiga 

kubaner genom en landstigning på ön, vilket slutade med att det blev ett stort misslyckande 

för USA. Resultatet blev istället att bli att Castro och Chrusjtjov kom att knytas allt närmare 

varandra.97  

 

1962 kom amerikanska spionplan att avslöja att fyrtio kärnvapenmissiler var på väg att ställas 

i ordning på Kuba. Bilderna som spionplanet hade fotograferat kom med stor hastighet att 

spridas ut över hela världen, som den amerikanske presidenten John F Kennedy såg till. Han 

agerade även omedelbart mot raketramperna som var på tur att tas i bruk på Kuba. Även de 

raketer vilka var på väg till Kuba på några sovjetiska lastfartyg gjorde att USA: s flotta kom 

att blockera ön för att fartygen inte skulle kunna lossa sin last på ön.  Kennedy krävde även att 

raketramperna skulle demonteras och tas bort från Kuba. Tillslut kom den sovjetiske ledaren 

Chrusjtjov att ge vika för kraven från USA för att ge ordern till de sovjetiska fartygen om att 

de skulle återvända hem igen med raketerna och även ta bort raketramperna på Kuba. Men i 

tysthet skulle även USA montera ner sina liknade raketramper som de hade i Turkiet och det 

var något som Sovjetunionen såg som minst ett lika stort hot såsom USA ansåg raketerna på 

Kuba, utgöra för dem.98  

 

 

 

 
                                                 
96 Ibid. Almgren, Bengt m.fl. Sid. 423, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid. 531 och Körner, Göran & Lagheim, 
Lars. Sid.289 
97 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.418 och Körner, Göran & Lagheim, 
Lars. Sid.291 
98 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.418, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 
Sid. 532 och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.291 
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7.4.3 Tjeckoslovakien 1968 

Enligt Hildingson och Körner kom den Tjeckoslovakiske ledaren Alexander Dubcek året 

1968 att försöka reformera den kommunism som fanns inom landet till ”En socialism med ett 

mänskligt ansikte”99. I samtliga läroböckerna berättas det att det inte skulle kunna gå vidare 

med en sådan stor frihet vilken innehöll tryckfrihet och yttrandefrihet, det skulle inte kunna 

accepteras av de sovjetiska ledarna i Moskva. Istället lät de sina stridsvagnar rulla in i 

Tjeckoslovakien för att ta tillbaka makten med våld för att tillsätta en marionettregering som 

lydde under Moskva. Människorna i Tjeckoslovakien valde att protestera runt om på gatorna 

mot invasionen från Sovjetunionen, men de kom att få ge sig mot den militära övermakten. 

Även här som i Ungern 1956 skulle väst inte komma att ta något parti för någon part för att 

undvika en väpnad kamp mot Warszawapakten, men protesterna mot Sovjetunionens handling 

växte sig starka i väst. Efter händelserna i Tjeckoslovakien kom Sovjetunionen att skapa sin 

egen doktrin, nämligen Brezjnevdoktrinen som gick ut på att inget land inom Östeuropa 

skulle någonsin få överge kommunismen.100  

 

7.5 Vietnamkrigen 

Vietnam som hade varit en fransk koloni fram till 1954, då de franska styrkorna som fanns där 

blev besegrade av en kommunistisk gerillaarmé. Resultatet av detta krig blev att landet 

Vietnam kom att delas in i två olika delar, Syd- och Nordvietnam där den sydliga delen var 

kapitalistisk och norra delen av Vietnam blev kommunistisk. Meningen var att fria val skulle 

genomföras i hela Vietnam men supermakten USA var helt emot att valen skulle hållas i 

Vietnam, då de var djupt bekymrade för att kommunisterna skulle vinna valet i hela Vietnam 

enligt samtliga av de granskade läroböckerna101  

 

Nordvietnam kom att få sin hjälp ifrån Sovjetunionen och Kina, hjälpen till Nordvietnam 

bestod främst av soldater och vapen medan Sydvietnam fick ett liknande stöd från USA. 

Amerikanarna kom till en början enbart att skicka ett antal rådgivare till Sydvietnam, men mot 

slutet av 1960-talet kom de att ha kommit upp till en halv miljon soldater i landet. 

Anledningen till att USA gav ett sådant stort stöd till Sydvietnam var att de var rädda för 

något som skulle kallas för dominoteorin, vilken gick ut på att om ett land gick över till 

                                                 
99 Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.289 
100 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid. 533 och Körner, Göran & 
Lagheim, Lars. Sid.289 
101 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.435ff, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 
Sid.534f och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.292ff 
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kommunismen skulle andra länder i dess närhet följa efter för att gå över till kommunismen. 

Den amerikanska ledningen tänkte att om en nation skulle ge vika för de kommunistiska 

påtryckningarna skulle nog andra nationer också komma att ge vika för kommunismen i 102  

 

Vietnamkriget blev ett krig som många människor runt om i världen fick möjligheten att följa 

med i via massmedia, som kunde röra sig fritt och visa krigets vidrigheter via bilder på tv. 

Denna massmediala rapportering låg bakom att USA förlorade mycket av sin respekt över 

hela världen. När USA kom att tappa sitt förtroende ute i världen skulle istället 

Sovjetunionens och Kinas status börja öka runt om i världen. Det skulle dröja ända fram till 

1973 innan USA tog hem sina militära styrkor från Sydvietnam och två år efter det hade 

Nordvietnam slutligen tagit makten över hela Vietnam. USA kom att förlora ett krig mot ett 

fattigt kommunistiskt u-land, i och med denna förlust i Vietnamkriget skulle USA enligt 

författarna även förlora en stor del av sin hjältegloria som de hade fått efter andra 

världskriget.103  

 

I Vietnamkriget var det civilbefolkningen som hade fått betala det högsta priset i kriget 

genom USA:s bombningar. De hade inte bara använt sig av vanliga bomber utan också av 

växtgifter som hade förstört både skogar och grödor. Från denna naturförstörelse har naturen 

inte ännu återhämtat sig ifrån. I kriget hade även båda sidorna av de stridande utfört olika 

fruktansvärda terrorhandlingar mot civilbefolkningen i Vietnam.104

 

7.6 Makt- och terrorbalansen under kalla kriget 

Om terrorbalansen skriver Hildingson och Körner att de två ledande staterna USA och 

Sovjetunionen började kapprusta mot varandra, det blev något som kom att bli den största 

kapprustningen i världshistorien. Under 1950- och 60-talen skulle de två supermakterna 

komma att skaffa sig olika allierade runt om i världen, där militärbaser byggdes och på dessa 

baser fanns det olika kärnvapenmissiler som de två supermakterna kunde sända iväg långt in i 

varandras territorium. Dag efter dag, år efter år skulle de två supermakterna komma att 

bevaka varandras rörelser in i minsta detalj. Där en av de mest hårdbevakade gränserna av 

alla, kom att finnas i Europa. Det var gränsen som klöv Europa in i två olika delar, med flera 
                                                 
102 Ibid. Almgren, Bengt m.fl. Sid.435ff, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid.534f och Körner, Göran & Lagheim, 
Lars. Sid.292ff 
103 Ibid. Almgren, Bengt m.fl. Sid.435ff, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid.534f och Körner, Göran & Lagheim, 
Lars. Sid.292ff 
104 Sammandrag från läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.435ff, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 
Sid.534f och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.292ff 

 26



hundratusentals soldater på varje sida som bevakade gränsen. De östtyskar som försökte sig 

på att fly över gränsen till de västliga zonerna av Europa, kom att skjutas till döds av vakterna 

som stod och vaktade den östtyska sidan av gränsen. Terrorbalansen handlade om att båda 

sidor hade lika stora möjlighet till att förstöra varandra med kärnvapen i samma ögonblick 

som ett eventuellt världskrig skulle kunna komma att bryta ut igen. 105   

 

Vid mitten av 1970-talet kom kampen mellan de två ledande supermakterna att vara på sin 

absoluta höjdpunkt. De hade på fullaste allvar även börjat med att göra upp kampen om den 

tredje världen. I nästan varje konflikt vilken det än var och vart den var, kom supermakterna 

att stödja var sin sida. Stödet till konflikterna i tredje världen handlade för det mesta om att de 

olika nationerna eller grupperna fick vapen och pengar till sina strider, från den supermakt de 

hade sökt sitt stöd hos. Kampen mellan de två supermakterna skulle även bestå i att de 

motarbetade varandra med genom propaganda, pengar och hjälp till olika regeringar runt om i 

världen, istället för att bedriva en direkt väpnad konflikt mot varandra.106  

 

8. Analys av läroböckerna och styrdokumenten 
När det gäller på hur starten av kalla kriget har återgetts skiljer sig åt i 1980-talets och 2000-

talets läroböcker åt. De tidigare läroböckerna tar upp mötet på Jalta, med beslutet på hur 

Europa delades in i olika zoner av de tre stora ledarna, det nämner inte 2000-tals läroböckerna 

överhuvudtaget. Beskrivningen av FN:s bildande tas däremot upp på ett liknande sätt, att FN 

skulle arbeta för freden. Europas delning är däremot skildrat på olika sätt, där de nyare 

läroböckerna visar på att Sovjetunionen använde de länder som låg närmast mot Västeuropas 

gränser till skydd. Där gränsen mot väst kom att hårdbevakas av militära styrkor, 

skyddsmuren av dessa länder var till för att skydda Sovjetunion från anfall västerifrån igen. 

När det handlar om den äldre litteraturens beskrivning av händelsen är det genom ett 

försiktigare sätt än de nyare läroböckerna, de säger att länderna bildade en skyddsmur åt 

Sovjetunionen. Men läroböckernas beskrivning av Trumandoktrinen och Marshallhjälpen sker 

på ett likartat sätt, med sina mål att förhindra kommunismens spridning och för att ge 

ekonomisk hjälp till länderna i Europa. För bildandet av pakterna Nato och Warszawapakten, 

framställs det i de båda tidsepokerna att det som är grunden till deras bildande, är förbindelsen 

med Berlinblockaden och rädslan för ett nytt krig.  

                                                 
105 Hildingson, Kaj m.fl.  2001 Sid.535 och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid.285 
106 Sammanställning ur läroböckerna av författarna: Almgren, Bengt m.fl. Sid.425, Hildingson, Kaj m.fl.  2001 
Sid. 535 och Körner, Göran & Lagheim, Lars. Sid. 285  
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 När det handlar om återgivandet av Ungerns uppror 1956 ges det en liknande bild av 

orsakerna till upproret, nämligen att folket i Ungern ville ha mera frihet och att frihetskampen 

kom att slås ner på ett brutalt sätt av de sovjetiska styrkorna. Men 2000-talets läroböcker ger 

även bilden av hur folket i Ungern ropade på hjälp av västmakterna, men att väst inte vågade 

ge dem någon hjälp då de var rädda för att ett nytt krig skulle börja, men i läroböckerna från 

1980-tals saknas denna typ av framställning.  

 

Kubakrisen har framställts på några olika sätt från de olika läroböckernas tidsperioder. Men 

en av de gemensamma sakerna som nämns är att Castro tog makten genom en revolution på 

Kuba. Att USA sedan kom att neka Castro sitt stöd och dessutom försökte störta honom 

genom att göra en invasion på ön är något som bara nämns i de nyare av läroböckerna. 

Beskrivningen om hur raketbaserna på Kuba och fartygen som var på väg dit från 

Sovjetunionen har beskrivs på likartat sätt i de olika läroböckerna. Men de amerikanska 

raketerna som hotade Sovjetunionen från Turkiet och även togs bort som en följd av 

Kubakrisen är något som bara finns upptaget i de nyare av läroböckerna.  

 

Själva upproret i Tjeckoslovakien 1968 har skildrats på ett liknande sätt från de olika 

tidsperioderna, med sin början med sin socialism med ett mänskligt ansikte och dess följder 

som en revolution mot Moskva hade. Men en av skillnaderna i läroböckerna är att de nyare 

läroböckerna väljer att lyfta fram orsakerna till Brezjnevdoktrinen vilken skapades i samband 

med upproret i Tjeckoslovakien 1968. Denna doktrin innebär att ingen nation skulle få 

komma att lämna Warszawapakten, Brezjnevdoktrinen är något som de äldre läroböckerna 

inte alls nämner överhuvudtaget. 

 

Vietnamkrigens skildring varierar däremot väldigt mycket mellan de olika tidsepokerna där 

1980-tals läroböckerna har med Ho Chi Minhs liv och väg till makten i Nordvietnam, och 

hans krig mot både Japan och Frankrike. 2000-talets böcker börjar istället med kriget mot 

Frankrike på 1950-talet, för att sedan komma fram till USA:s inblandning i Vietnam. Efter det 

följer en relativt liknande återberättelse från de olika läroböckerna på det delade Vietnams 

krig och USA:s rädsla för dominoteorin i Asien. Det är först i slutet av Vietnamkrigen som 

läroböckerna från de olika tidsepokerna skiljer sig åt, där de äldre läroböckerna beskriver hur 

Kampucheas regering bedrev folkmord på sin befolkning, något som de nyare böckerna inte 
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alls tar upp. De nyare läroböckerna har istället valt att skriva om civilbefolkningens lidande 

under Vietnamkriget genom de terrorhandlingar som båda sidor utförde.  

 

Sättet som makt- och terrorbalansen framställts på i de olika tidsepokerna har sina skillnader, 

att i de äldre läroböckerna handlar det om hur avspänningen mellan de två supermakterna 

under Chrusjtjovs tid kom att gå till väga. Medan i de nyare av läroböckerna tas det istället 

upp om bevakningen av gränsen som delade Europa och möjligheterna supermakterna hade 

till att förstöra världen flera gånger om.  

 

De nyare läroböckerna tar även upp om supermakternas sätt att bekämpa varandra i den tredje 

världen. Sedan är 1970-talets ökande kapprustning är något som har beskrivs på ett liknande 

sätt av alla läroböcker, med den ökade oron i världen som resultat.   

 

I läroplanen från 1980-talet, Lgr 80, står det att när det handlar om målet med elevens 

kunskapsinhämtande sker det med hjälp av en undervisning som sker genom ett ihärdigt 

arbete och syftar mot att nå ett bestämt mål. I Lpo 94 skrivs det när det gäller skolans 

uppdrag, är det att eleverna bör tränas i att själva kunna finna sina kunskaper, där eleverna 

måste klara av en verklighet som har ett stort och snabbt informationsflöde. Undervisningen 

ska vara på ett sådant sätt som ger eleverna ett övergripande perspektiv och i historieämnet 

handlar det om att ge eleverna en beredskap inför framtiden. 

 

När det handlar om vad de olika styrdokumenten föreskriver angående sakligheten och 

allsidigheten i skolan skriver Lgr 80 att det är genom att vara objektiv som det kommer fram 

till sin rätt. Sakligheten hos läraren innebär att läraren inte ska ha någon förutbestämd åsikt 

och kunna förklara de otydliga begrepp som dyker upp för eleverna. Medan allsidigheten 

bygger på att stoffet till undervisningen ska vara utifrån en viktig frågeställning som strävar 

till att nå in i djupet på frågeställningen. Det står även att urvalet inte bara ska vara 

konfliktlöst utan att det är av stor vikt att eleverna får se sambandet på konflikter, för att få 

verktygen till att kunna påverka det som sker runt omkring oss. Där de olika läroböckerna ska 

ha ett innehåll som lockar eleven till en djupare kunskap i elevernas egna enskilda arbeten. 

Medan i Lpo 94 gäller det att undervisningen till eleverna bedrivs så att den sker på ett sakligt 

och allsidigt sätt, för att eleverna ska få en förståelse till sin nutid för att få ett perspektiv på 

framtiden.    

 

 29



Lgr 80 säger att eleverna ska kunna känna igen sig och förstå den värld som de lever i och att 

det är med ett tidsperspektiv som är samspelt mellan människornas tankar och samhällslivet 

de lever. Målet med undervisningen är att kunna se ett samband mellan fakta och begrepp, där 

eleverna själva kan söka rätt på relevant fakta för att hitta förklaringar i ett vidare samanhang.  

När det handlar om vad eleverna ska lära sig för något säger Lpo 94 att historieämnet 

innefattar stora delar av den europeiska historien och att kunskaperna ska skildras ur ett då-

nu-sedan perspektiv för en ökad förståelse. Även att historia har påverkats av olika konflikter 

och folkmord är något som alla elever ska känna till, och de ledande världsmakternas 

utveckling i olika tidsepoker och vilka effekter som de har haft för människornas existens.   

 

9. Diskussion och sammanfattning 
När det gäller på vilket sätt som kalla kriget har skildrats på i de svenska läroböckerna från 

1980-talet och framåt, märks det att det i huvudsak varit en likartad beskrivning av det. Jag 

har dock funnit vissa mindre/smärre skillnader i deras framställning. Det har varit som att 

läroböckerna har följt en gemensam mall när det har skildrat det kalla kriget med sin 

kronologiska ordning. En central händelse som läroböckerna från de båda tidsepokerna har 

varit noga med att återge, är händelsen om Berlinblockaden. Även vilka följder som 

Berlinblockaden fick med sina ockupationszoner i Tyskland vilka blev till en östlig och 

västlig del, för att sedan återge om de två pakternas bildande. Samtliga granskade läroböcker 

från de olika epokerna före och efter berlinmurens fall vill visa på att kalla krigets början 

beror på att Sovjetunion kom att ”ockupera” länder i Östeuropa. Här har läroböckerna enbart 

använt sig av den traditionella synen på kalla kriget, med åsikten om Sovjetunionens skuld till 

det. Men för att se på sakligheten som de båda styrdokumenten säger att det ska finnas med i 

läroböckerna saknas det att det finns flera olika åsikter om kalla krigets start än vad som 

läroböckerna visar på, som de revisionistiska och postrevisionistiska åsikterna om kalla 

krigets start. 

 

När det har handlat om upproren i Europa berättas det om att länderna var ute efter att få mera 

frihet, men att de inte fick det av Moskva. Många av de olika kriserna från kalla kriget har 

framställts som att det var folket som var ute efter sin frihet mot auktoriteten som upproren i 

Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Vietnamkrigen. Det har inte bara varit skillnad i 

läroböckerna mellan de olika tidsepokerna utan skillnaden har varit stor inom varje tidsepoks 
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läroböcker också. Där den största skillnaden var i 1980-tals läroböcker i vad och på vilket sätt 

som de olika händelserna/kriserna skildrats.  

 

Förändringen i läroböckerna märks främst på hur kalla krigets början har återgetts, där de 

äldre läroböckerna skriver om mötet på Jalta, med det tre stora ledarna från andra 

världskriget. Men det är något som de nyare av läroböckerna inte alls tar upp. När det sedan 

handlar om Sovjetunionens ”ockupation” av länderna inom Östeuropa visar de nyare 

läroböckerna på en större skuld hos Sovjetunionen, än vad de äldre läroböckerna gör. En 

annan markant skillnad på de olika tidsepokernas läroböcker är hur Kubakrisen har kommit 

att framställas, där de nyare läroböckerna vill visa på att Castro först försökte söka stöd hos 

USA men när han inte fick det kom han att istället vända sig till Sovjetunionen. Även de 

raketbaser som USA hade i Turkiet, och som en följd av Kubakrisen kom att plockas bort 

därifrån är ett par av sakerna som skiljer tidsepokernas läroböcker åt när deras skildringar av 

kalla kriget från de olika tidsepokerna, före och efter berlinmurens fall. Vilket är något som 

1980-tals läroböckerna inte alls tar upp Även när det gäller följderna av upproret i 

Tjeckoslovakien, där Brezjnevdoktrinen kom till som en följd av det är något som bara nämns 

i de nyare av läroböckerna. Kan det möjligen vara så att nya synsätt på Sovjetunionen med ett 

hårdare ordval och kritik mot Sovjetunionen när det gäller kalla krigets start och 

Brezjnevdoktrinen bero på att Sovjetunionen inte längre fanns kvar som nation, när de nyare 

av läroböckerna skrevs. Men det som talar mot detta resonemang är det är bara i de nyare 

läroböckerna som det nämns att USA hade raketbaser i Turkiet som de tog bort i samband 

efter Kubakrisen.  

 

När det sedan gäller hur de olika Vietnamkrigen har skildrats märks det en markant skillnad 

på de olika tidsperiodernas skildring. Där de tidigare läroböckerna har valt att visa på hur Ho 

Chi Minh först kom att få sin kommunistiska bildning, för att sedan bedriva ett befrielsekrig 

mot Frankrike som hade Vietnam som sin koloni Indokina. Medan de nyare läroböckerna 

börjar beskriva Vietnamkrigen med att nämna att Frankrike förlorade kriget mot den 

kommunistiska gerillan och att USA som var rädda för dominoteorin, skulle fortsätta med 

kriget mot den kommunistiska gerillan i Sydvietnam. Hur det fortsatta Vietnamkriget 

beskrivits sker sedan på ett likartat sätt i de olika läroböckernas epoker. Det är tiden efter 

kriget de skiljer sig åt där de äldre av läroböckerna tar upp folkmorden i Kampuchea under 

Pol Pots styre. Däremot tar de nyare läroböckerna upp lidandet som drabbade 
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civilbefolkningen i Vietnam under de olika krigen även att det var det första kriget som 

människor runt om i världen kunde följa med i genom olika massmedia.  

 

Skillnaderna mellan makt- och terrorbalansens olika återgivningar är att i de äldre av 

läroböckerna läggs det en central vikt på att visa de avspänningar som rådde mellan 

supermakterna under 1950-60 talen, vilket kan bero på att när läroböckerna skrevs under 

1980-talet var den ökade kapprustning från 1970-talet inte allt för långt bort i tiden och 

minnet hos människorna. Läroböckerna kan då ha haft ett motiv på att visa att det inte alltid 

varit en kapprustning mellan supermakterna. De nyare av läroböckerna tar istället upp om hur 

supermakterna kom att motarbeta varandra genom att stödja olika gruppers krig i den tredje 

världen, här kan man se hur de vill visa på att kalla kriget inte bara var ett vapenlöst krig utan 

att supermakterna faktiskt bedrev någon sorts form av krig mot varandra.  

 

När det gäller frågan om det går att se några skillnader i de två tidsepokernas läroböcker som 

går att kopplas ihop med deras tids gällande styrdokument kan man se följande. I Lgr 80 där 

det står att läromedlen ska ha ett innehåll som ger fördjupande kunskaper och det är något 

som finns med i 1980-tals läroböcker där det finns avsnitt som har fördjupande delar som till 

exempel Jalta och Vietnamkrigen. För att i Lgr 80 handlar det även om att eleverna ska förstå 

den värld som de själva lever i och det går att säga att det gör det, genom läroböckernas 

beskrivningar av det kalla krigets olika skeenden och utveckling, där till exempel 

kapprustningen mellan de två supermakterna på 1970-talet har beskrivits. För att även kunna 

påverka den värld som eleverna lever i måste de även förstå denna värld, vilket är något som 

Lgr 80 påpekar. Detta är några av de olika händelser som har skildrats i 1980-tals läroböcker 

där det går att se ett samband till sin tids gällande styrdokument, Lgr 80. 

 

Medan i Lpo 94 står det att eleverna ska få en förståelse till sin nutid och genom att nämna i 

de olika läroböckerna om den europeiska efterkrigstidens historia. Genom detta är det nog 

meningen att eleverna ska få en ökad förståelse till hur Europa och världen kom att se ut, efter 

det att andra världskriget tagit slut och fram till slutet på 1980-talet. Där det kalla kriget som 

har dominerat hela världsbilden under drygt fyrtio år. I styrdokumentet finns det även med att 

eleverna ska känna till om de olika konflikter som har påverkat historien och det är något som 

man måste säga att läroböckerna har gjort, genom att dela in Europa i två olika delar under 

fler år. Även genom att visa på de olika världsmakternas uppgång och fall, vilket är något som 
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de gällande styrdokumenten säger ska vara med som ett mål om vad eleverna ska lära sig för 

något i skolan.   

 

När det gäller hur läroböckerna har följt sina tiders gällande styrdokument går det att säga att 

de har gjort det. Men samtidigt går det att tycka att hur de ska kunna misslyckas då 

styrdokumenten är utformade på ett sätt där valet om vad som ska vara med i läroböckerna är 

väldigt svävande då det till stor del handlar i både Lgr 80 och Lpo 94 om att få kunskap om 

orsaker till att stora omvälvande händelser har skett, inte specificerat i vilka händelser som det 

har ägt rum i. 
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