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Abstrakt 
 

Läroböcker har sedan folkskolans läsebok utvecklats i takt med skolan till att finnas i fler ämnen 

och fler upplagor än tidigare. Även i historieämnet har läroböckerna utvecklats och historien har 

genom åren tolkats och författats på olika sätt av olika författare. Författarna har dock alltid haft en 

läroplan att förhålla sig till vilken har styrt historieskrivningen. Men även läroplanen har förändrats 

i takt med skolans och samhällets utveckling. 2011 fick gymnasieskolan en ny läroplan att anpassa 

sig till, en anpassning som även påverkar hur läroböckerna författas. I läroplanen 2011 står det att 

eleverna ska ges möjlighet att lära sig om det svenska kulturarvet, vilket inkluderar svenskhet. Vi 

har därför studerat vad som presenteras som svenskhet i läroböcker i historia skrivna efter den nya 

läroplanen. Uppsatsen utgår från följande frågeställning:  

 

Hur konstrueras samt hur presenteras svenskhet i läroböcker i historia 1b skrivna för Lgy11?  

 

Vi har gjort en jämförande studie där vi ställer vårt resultat mot en tidigare studie av hur svenskhet 

presenterats i läroböcker skrivna efter äldre läroplaner. Vidare försöker vi förklara vad det är som 

gör att det läroböckerna lyfter fram som svenskhet kan betraktas som svenskhet. Slutligen har vi 

kopplat samman resultatet med det som skrivs i läroplanen gällande det svenska kulturarvet.  
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Inledning 
 

Vid sidan av Engelbrekt och Gustav II Adolf är Gustav Vasa en av den svenska historiens stora 

hjältar. Otaliga namn på gator, torg, skolor och kyrkor bär hans namn.
1
   

   

Läroboken har under nästan 200 år satt sin prägel på den svenska skolans fostrande roll. Det började 

med folkskolans läsebok på 1800-talet och har idag utvecklats till en marknad med en uppsjö av 

olika läroböcker. På 1800-talet ansågs det viktigt att eleverna fick lära sig om fosterlandet Sverige 

och den kollektiva nationalismen som kännetecknade samtidens läroböcker. Innehållet i 

läroböckerna speglades även av synen på svenskhet och kungar som Gustav Vasa presenterades 

som hjältar.
2
 Läroböckerna från perioden bestod alltså främst av propagandatexter och hjälteepos. 

Under 1900-talets andra hälft hade de nationalistiska inslagen i samhället tonats ner vilket 

återspeglades i läroböckerna. I läroböckerna kom politisk historia att ägnas mer uppmärksamhet, 

främst med fokus på politiker samt politiska åtgärder. Under 1900-talet publicerades även allt fler 

läroböcker, skrivna på olika sätt, och granskningen av dem blev hårdare.
3
 

  

I slutet av 2000-talets första decennium beslutade regeringen att bland annat gymnasieskolan skulle 

genomgå en reform och få en ny läroplan. Resultatet blev den nya läroplan som fick namnet 

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). I och med reformen förändrades inte bara skolans 

utformning utan även läroböckernas utformning. Läroboksförfattarna hade nu nya mål och riktlinjer 

att följa för att böckerna skulle uppfylla de förändrade kraven i den nya läroplanen. I läroplanen står 

det bland annat att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om kulturarvet. 

  

Kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och det västerländska 

kulturarvet.
4
 

 

Kulturarvet är ett begrepp som vuxit fram genom historien och som utgörs av nationella historier, 

berättelser och symbolvärden. Kulturarvet kan således ses som en viktig del i konstruktionen av 

nationen.
5
 Även begreppet svenskhet, alltså vad som uppfattas som svenskt, är en del av det svenska 

                                                 
1
 Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Löwgren. Alla tiders historia. 1. Uppl. Malmö: Gleerup, 2011, s. 132.  

2
 Patrik Hall. Den svenskaste historien: nationalism i Sverige under sex sekler. Stockholm: Carlsson, 2000, s. 85. 

3
 Hall, 2000, s. 225-226 

4
 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Västerås: Edita, 2011 

s.10. 
5
 Christina Fredengren, Ola W. Jensen & Åsa Wall. I valet och kvalet: Grundläggande frågor kring värdering och urval 

av kulturarv. Stockholm: Riksatikvarieämbetet, 2012, s.42. 
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kulturarvet och legitimeras till viss del av den samma.
6
 Kulturarvet benämns även i andra passager i 

läroplanen och är ett centralt mål för kursen Historia 1b, som läses på gymnasieskolornas 

högskoleförberedande program. 

 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av 

historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, 

och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
7
   

 

Utifrån vad läroplanen tar upp som det svenska kulturarvet, anser vi således att det är av intresse att 

studera hur svenskhet, som en del av det svenska kulturarvet, kommer till uttryck i läroböcker i 

historia. Ingmarie Danielsson Malmros har i Det var en gång ett land… studerat läroböcker i 

historia ur ett liknande perspektiv och fann att svenskhet i läroböcker beskrivs i form av fem olika 

berättelser som var och en utgör en egen kategori. Danielsson Malmros har dock inte studerat 

läroböcker författade efter 2009 samt läroböcker författade efter Lgy11.
8
  I och med den nya 

läroplanens förändrade villkor kan det ha skett förändringar i utformandet utav läroböckerna och 

förändringar i hur svenskheten presenteras i böckerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Fredengren, Jensen & Wall. 2012, s.72. 

7
 Skolverket, 2011, s.73 

8
 Danielsson Malmros, 2012, s.70. 
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Tidigare forskning 
 

Ingmarie Danielsson Malmros har skrivit avhandlingen Det var en gång ett land… som är en 

tvådelad studie där hon dels studerar hur svenskhet kommer till uttryck i historieläroböcker och dels 

studerar elevers historiemedvetande. Den del av studien som rör svenskhet i historieböcker är den 

som är relevant för vår uppsats.  I avhandlingen har Danielsson Malmros granskat 52 läroböcker i 

historia författade för realskolan och gymnasieskolan mellan åren 1931 till 2009.
9
  Hon har 

undersökt vilka identitetsskapande berättelser om Sverige och svenskhet som presenteras i 

böckerna. Hon har även studerat huruvida berättelserna kännetecknas av kontinuitet eller om de har 

förändrats över tiden.
10

 Danielsson Malmros fann att texterna om svenskhet i läroböckerna gick att 

dela in i fem olika kategorier, hon kallar dem berättelser. Dessa berättelser är neutralitet, välstånd 

och välfärd, demokrati, främlingen samt jämställdhet. Berättelserna återfinns i olika versioner vilka 

speglar samtidens syn på svenskhet i form av normer och värderingar. Den neutralitetsberättelse 

som finns i läroböcker från 1950-talet skiljer sig således åt från den neutralitetsberättelse som finns 

i 1990-talets läroböcker. Kärnan i berättelserna är dock densamma. I de nyaste läroböcker 

Danielsson Malmros studerat har den anklagande historieskrivningen kommit att ta allt större plats i 

framställningen av flertalet berättelser, vilket innebär att Sveriges och svenskars agerande genom 

historien ifrågasätts och ses ur ett granskande och kritiskt perspektiv. Detta skiljer sig från tidigare 

versioner av de olika berättelserna som främst hyllat och lyft fram Sverige som ett föregångsland. I 

och med att den anklagande historieskrivningen givits allt större utrymme i läroböckerna har även 

beskrivningen av svenskhet och det svenska kulturarvet förändrats i läroböckerna.
11

  

 

Patrik Hall har i Den svenskaste historien tampats med begreppet svenskhet och synen på 

svenskhet. I boken beskriver han hur svenskhet har utvecklats från medeltiden fram till idag. 

Genom att beskriva svenskhetens utveckling definierar han samtidigt begreppet svenskhet. Hall 

beskriver att på 1500- och 1600-talen kopplades svenskheten främst ihop med släkt och härkomst, 

så kallad genealogisk nationalism. På 1700- och 1800-talen förändrades synen på svenskhet och den 

individualistiska nationalismen, som uppkom i samband med den kollektiva nationaliseringen av 

Sverige, kom att känneteckna perioden. I den individualistiska nationalismen personifierades 

svenskheten av individer. Engelbrekt Engelbrektsson, Gustav Vasa och Karl XII fick personifiera 

svenskheten för den kollektiva massan.
12

 Att kungar personifierade svenskheten var vanligt fram till 

första världskrigets utbrott. Efter krigsslutet tonades nationalismen ner och den integrativa 

                                                 
9
 Danielsson Malmros, 2012, s.70. 

10
 Danielsson Malmros, 2012, s.13-14 

11
 Danielsson Malmros, 2012, s.402-405 

12
 Hall, 2000, s.85. 
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nationalismen gjorde sitt intåg. I den integrativa nationalismen var det istället folket och staten som 

personifierade svenskheten. Folket och staten personifierade svenskheten under hela 1900-talet. 

Förändringar i synen på svenskhet återspeglas i alla delar av samhället, så även i läroböcker.
13

 Att 

förstå och beskriva hur synen på svenskhet förändras blir således viktigt för att förstå varför 

svenskheten beskrivs som den gör i läroböcker. Beskrivningen av svenskhet i läroböcker kan i sin 

tur ge indikationer på hur samhällets syn på svenskhet utvecklas.  

 

Kati Laine-Sveiby har skrivit boken Svenskhet som strategi där hon beskriver hur svenskhet och den 

svenska kulturen visas upp i samhället. Hon diskuterar också hur svenskar är som personer och vad 

som utmärker ett svenskt beteende. Boken bygger på flera års observationer av hur svenskar beter 

sig i olika situationer. Laine-Sveiby kommer i studien fram till att det finns gemensamma drag för 

den svenska kulturen som återfinns hos alla svenskar, hallänningar såväl som värmlänningar. Ett 

exempel på detta är situationen som uppkommer vid en fest när gästerna ska skåla med varandra. 

Kati Laine-Sveiby skriver vidare om normer och regler som anses typiskt svenska och hur de 

framkommit och förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Mest intressant för denna uppsats har 

varit hennes sätt att definiera kulturen och hur den svenska kulturen kommer till uttryck i 

samhället.
14

   

 

Generellt sett har det varit skralt med tidigare forskning gällande svenskhet och läromedel. De 

studier som finns är oftast gamla och därför inte aktuella. Ovanstående titlar har dock givit oss en 

god inblick samt lämpliga teorier för att genomföra studien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Hall, 2000, s.225-226. 
14

 Kati Laine- Sveiby, Svenskhet som strategi. Stockholm: Timbro, 1987, s.12-13.  
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Syfte och frågeställning 
 

I uppsatsen undersöker vi hur svenskhet presenteras och kommer till uttryck i gymnasieskolans 

historieläroböcker. I gymnasieskolans läroplan står skrivet att det är skolans ansvar att varje elev 

har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet.
15

 Vi ämnar därför undersöka hur svenskhet, som en del av det svenska kulturarvet,
16

 

beskrivs och tolkas i läroböckerna. Syftet med uppsatsen blir således att studera vad läroböcker i 

historia skrivna för gymnasiet presenterar som svenskhet och vad det är som gör att detta kan 

uppfattas som svenskhet. Ingmarie Danielsson Malmros har i Det var en gång ett land… gjort en 

liknande studie men den inkluderar inte historieläroböcker författade efter Lgy11.
17

 Det är således 

av intresse att studera huruvida beskrivningen av svenskhet i läroböcker författade efter den nya 

läroplanens mål och riktlinjer skiljer sig mot äldre läroböcker. Förhoppningen är att uppsatsen 

kommer att bidra till en ökad förståelse kring hur läroböcker är utformade.  

 

Sammanfattningsvis är därför syftet med uppsatsen att undersöka vad som presenteras som 

svenskhet, och hur det presenteras, i läroböcker i historia skrivna efter Lgy11. 

 

Syftesformuleringen leder fram till vår frågeställning: 

 

Hur konstrueras och presenteras svenskhet i läroböcker i historia skrivna efter Lgy11:as  mål och 

riktlinjer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Skolverket, 2011, s. 10. 
16

 Fredengren, Jensen & Wall. 2012, s.72. 
17

 Danielsson Malmros, 2012, s.70. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Fem berättelser om svenskhet 
 

I sin avhandling Det var en gång ett land… har Danielsson Malmros studerat och analyserat hur 

svenskhet presenteras i läroböcker i historia. Utifrån de mönster hon funnit i materialet har hon 

skapat fem kategorier vilka hon beskriver som berättelser om svenskhet. De fem berättelser hon 

kunnat urskilja är neutralitetsberättelsen, välfärds- eller välståndsberättelsen, demokratiberättelsen, 

berättelsen om främlingen och jämställdhetsberättelsen. De fem berättelserna glider ofta in i 

varandra. Att studera hur berättelserna presenteras och kommer till uttryck i läroböckerna blir 

således viktigt då vi ämnar förstå vilken syn på svenskhet läroböckerna förmedlar. 

Neutralitet 
 

Neutralitetsberättelsen beskriver Danielsson Malmros som central i skapandet av en svensk 

identitet. Hon menar att fred och neutralitet har blivit en viktig del av svenskarnas självbild och 

något som är unikt för just svenskar.
18

 Neutralitetsberättelsen har under 1900-talet presenterats på 

olika sätt i läroböckerna. Hon skriver bland annat:  

 

Neutraliteten har blivit ett återkommande tema som reglerar och stakar ut gränserna för andra 

politiska beslut.
19

 

 

I de nyare läroböckerna som Danielsson Malmros studerat är det dels den pragmatiska 

neutralitetsberättelsen och dels den anklagande neutralitetsberättelsen som framkommer. Den 

pragmatiska neutralitetsberättelsen förekommer i läroböcker skrivna från 1955 och framåt och 

fokuserar på politikers och makthavares agerande i krissituationer och söker beskriva deras 

agerande som genomtänkt och rationellt, baserat på erfarenhet och inte någon inneboende svensk 

fredlighet. De agerar med folkets och nationens bästa i åtanke. I den pragmatiska 

neutralitetsberättelsen är det politikerna och makthavarna som är i fokus och inte folket.
20

 Även 

politikerns internationella engagemang blir viktigt i berättelsen.
21

  

                                                 
18

 Ingmarie Danielsson Malmros, Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers 

föreställningsvärldar. Lund: Lunds universitet, 2012, s.84. 
19

 Danielsson Malmros, 2012, s.110. 
20

 Danielsson Malmros, 2012, s.128. 
21

 Danielsson Malmros, 2012, s.113. 
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Den anklagande neutralitetsberättelsen beskriver Danielsson Malmros som ”en reaktion mot en 

alltför konsensuspräglad självbild.”
22

 Den anklagande neutralitetsberättelsen utmanar således den 

pragmatiska neutralitetsberättelsen genom att inte blunda för Sveriges tvivelaktiga och 

neutralitetsstridande agerande i olika krissituationer.
23

 Den anklagande neutralitetsberättelsen blir 

framförallt tydlig i läroböckernas beskrivning av Sveriges roll under andra världskriget. 

 

Detta är således en mycket annorlunda berättelse, både jämfört med den nationalistiska och den 

pragmatiska. Här har Sverige gjort entré i ”förintelseberättelsen”, och på så sätt inlemmats i den 

europeiska historiekulturella gemenskapen.
24

 

 

Malmros Danielsson beskriver här den anklagande neutralitetsberättelsen som annorlunda jämfört 

med den pragmatiska. I den anklagande neutralitetsberättelsen behandlas exempelvis Sveriges 

samröre med Nazityskland under andra världskriget.
25

 

 

Exempel på centrala begrepp i neutralitetsberättelsen är neutralitet, fred och internationellt 

engagemang.
26

 

Välstånd och välfärd 
 

Välstånd- och välfärdsberättelsen handlar om välfärdslandet Sverige. Danielsson Malmros beskriver 

begreppen som två viktiga symbolvärden för svensk identitet.
27

 Hon beskriver skillnaden mellan de 

två berättelserna på följande vis. 

 
Välståndsberättelsen pekar fram mot en bättre framtid, medan välfärdsberättelsen ofta istället 

beskriver ett gott rådande tillstånd som legitimeras av dygdetiska resonemang. Denna 

argumentation hindrar dock inte att välfärdspolitiken ibland beskrivs som ett led i ett 

moderniseringsprojekt.
28

 

 

De två berättelserna, som båda behandlar Sveriges ekonomiska utveckling, presenteras parallellt i 

läroböckerna. Danielsson Malmros menar att välståndsberättelsen är en uttalad framgångsberättelse 

som behandlar Sveriges ekonomiska utveckling från 1800-talet och fram till idag. Undantag i 

                                                 
22

 Danielsson Malmros, 2012, s.129. 
23

 Danielsson Malmros, 2012, s.129. 
24

 Danielsson Malmros, 2012, s.122. 
25

 Danielsson Malmros, 2012, s.122. 
26

 Danielsson Malmros, 2012, s.113. 
27

 Danielsson Malmros, 2012, s.130. 
28

 Danielsson Malmros, 2012, s.138. 



8 

 

framgångsberättelsen finns i några av de nyare läroböckerna där framtiden presenteras som osäker. 

Centrala aktörer i berättelsen är företagsledare och uppfinnare men även ekonomiska strukturer. De 

som motarbetar de centrala aktörerna ses som hot mot den ekonomiska utvecklingen.
29

 Danielsson 

Malmros skriver: 

 

Skurkarna i berättelserna är de som genom illojalitet, lättja, eller i den senare 

välståndsberättelsen genom att ivra för höga skatter, sätter ett framtida välstånd på spel.
30

 

 

Välfärdsberättelsen behandlar en betydligt kortare tidsperiod än välståndsberättelsen. Fokus är den 

svenska ekonomins gyllene år mellan 1950 till mitten av 1970-talet. Välfärdsberättelsen som även 

behandlar välfärdssamhällets undergång är således inte enbart en framgångsberättelse. Centrala 

aktörer i välfärdsberättelsen är främst politiker medan de som motarbetar politikerna ses som hot 

mot välfärden.
31

 

 

Exempel på centrala begrepp i välstånds- och välfärdsberättelsen är duktighet, flit och solidaritet.
32

 

Demokrati 
 

I demokratiberättelsen presenteras Sverige som ett moraliskt föregångsland. Här blir framförallt 

Sveriges roll som moralisk väktare i utrikespolitiken central. Demokratiberättelsen kommer till 

uttryck främst genom de begrepp som är centrala för berättelsen, såsom frihet, välfärd och moral, 

samt hur dessa relateras till begreppet demokrati.
33

 Hjältarna i berättelsen är de som driver på den 

demokratiska utvecklingen i inrikes- och utrikespolitiken. De som motarbetar den demokratiska 

utvecklingen ses som motståndare, ofta är dessa motståndare överhetspersoner. Danielsson 

Malmros skriver om hur 2000-talets läroböcker beskriver tiden runt sekelskiftet 1900. 

 

Det är de ordentliga och disciplinerade arbetarna, nykterhetsivrarna och medlemmarna i de olika 

frikyrkoförsamlingarna som vågar utmana överheten i sin kamp för demokrati. Följaktligen blir 

det också dessa överhetspersoner, med kungen i spetsen, som bekämpar projektet. Hjälpare är 

socialdemokratiska och liberala politiker som bistår folket när det gäller att driva igenom 

demokratin.
34

 

                                                 
29

 Danielsson Malmros, 2012, s.191. 
30

 Danielsson Malmros, 2012, s.134. 
31

 Danielsson Malmros, 2012, s.191. 
32

 Danielsson Malmros, 2012, s.192. 
33

 Danielsson Malmros, 2012, s.193-194. 
34

 Danielsson Malmros, 2012, s.222. 
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Delar av demokratiberättelsen har även en folklig förankring vilket innebär att fokus även ligger på 

folkets roll i den demokratiska utvecklingen.
35

 I senare läroböcker har även jämlikhetstanken fått en 

allt större roll i demokratiberättelsen. Enligt Danielsson Malmros ses jämlikhetstanken som typiskt 

svensk.
36

  

 

Exempel på centrala begrepp i demokratiberättelsen är som nämnts ovan frihet, välfärd och moral.
37

  

Främlingen 
 

Berättelsen om främlingen beskriver Sverige dels i relation till andra nationer och nationaliteter och 

dels utifrån tanken om Sverige som ett gästvänligt land. I nyare läroböcker är det framförallt den 

senare beskrivningen som kommer till uttryck. Danielsson Malmros skriver att berättelsen om 

främlingen legitimeras av neutralitetsberättelsen, välstånd- och välfärdsberättelsen samt 

demokratiberättelsen.
38

 Genom att beskriva främlingen berättar böckerna vad Sverige inte är, 

indirekt beskriver böckerna samtidigt vad svenskhet är.
39

 Den första delen av berättelsen om 

främlingen återfinns främst i den del av läroböckerna som behandlar den äldre historien. 

Främlingen beskrivs här som inkräktare men framförallt i form av duktiga yrkesmän. Den andra 

delen av berättelsen om främlingen återfinns istället i de delar av läroböckerna som beskriver 1900-

talets och samtidens historia. Begrepp som arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring är 

centrala. Danielsson Malmros menar att arbetskraftsinvandraren integreras i välståndsberättelsen 

medan flyktinginvandraren istället legitimerar den del av svenskheten som rör hjälpsamhet och 

solidaritet.
40

 I en av de nya läroböcker Malmros studerat framkommer en anklagande 

främlingsberättelser.  

 

Detta framställs dock inte som en entydigt positiv utveckling, eftersom det på grund av 

bostadssegregationen lett till att många problem ännu inte är lösta när det gäller invandrings- 

och migrationspolitiken.
41

 

 

                                                 
35

 Danielsson Malmros, 2012, s.224. 
36

 Danielsson Malmros, 2012, s.222. 
37

 Danielsson Malmros, 2012, s.194. 
38

 Danielsson Malmros, 2012, s.225. 
39
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Danielsson Malmros lägger dock ingen större vikt vid den anklagande neutralitetsberättelsen då den 

i hennes empiriska material varit ovanlig. 

 

Exempel på centrala begrepp i berättelsen om främlingen är gästvänlighet, neutralitet och 

solidaritet.
42

 

Jämställdhet 
 

Jämställdhetsberättelsen handlar framförallt om hur jämställdhetsfrågan, främst gällande kvinnor 

och män, kommer till uttryck i läroböckerna. Även jämställdhetsberättelsen legitimeras av 

neutralitetsberättelsen, välstånd- och välfärdsberättelsen och demokratiberättelsen.
43

 De två delar av 

jämställdhetsberättelsen som är aktuell i nyare läroböcker är dels berättelsen om ”den jämställda 

svenskan”
44

 och dels berättelsen om ”de grusade förhoppningarna”
45

 som främst återfinns i böcker 

utgivna på 2000-talet. Danielsson Malmros skriver att berättelsen om den jämställda svenskan 

sammankopplas med välfärdsberättelsen och presenteras som en framgångsberättelse.
46

 Sverige 

lyfts fram som världens mest jämställda land och fokus ligger främst på de reformer som under 

1900-talets andra hälft ledde till en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Fokus hamnar inte 

bara på kvinnans nya möjligheter i samhället utan även på mannens nya åtaganden.
47

 Samtidigt 

förstärker läroböckerna denna framställning genom att jämföra Sverige med omvärlden. 

 

En annan mycket viktig diskrepans är att denna utveckling framställs som unikt svensk och 

därför är en källa till stolthet. Uppräkningar av de lagar och reformer som skapats hjälper till att 

understryka denna sensmoral, inte minst då de kontrasteras mot kvinnor från andra delar av 

världen, vilka ofta framställs som offer.
48

 

 

Genom att kontrastera kvinnor i Sverige mot kvinnor i omvärlden framstår den svenska 

jämställdheten som unik för just Sverige. Danielsson Malmros menar även att den svenska 

jämställdheten i och med detta blir en källa till stolthet.49  Även förändrade familjebilder kommer 

delvis till uttryck i berättelsen om den jämställda svenskan.
50

 Berättelsen problematiserar således 

inte hur jämställt Sverige faktiskt är. Det gör däremot den andra delen av jämställdhetsberättelsen. I 
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den presenteras jämställdhetsbegreppet som mer komplext och berättelsen för fram att samhället 

inte är så jämställt som tidigare berättelse uttryckt.
51

  

 

Exempel på centrala begrepp i jämställdhetsberättelsen är jämställdhet och frigörelse.
52

 

Svenskhet 
 

För att få en djupare förståelse för Danielsson Malmros berättelser om svenskhet är det viktigt att 

definiera vad svenskhet är. I Svenskhet som strategi skriver författaren Kati Laine-Sveiby att 

svenskan är ett kodspråk.
53

 Hon menar att det finns normer och kulturer som styr hur människor 

agerar när de agerar svenskt. Landet Sverige är indelat på flera olika sätt, en sådan indelning är den 

geografiska indelningen i län och landskap. Dock finns det kulturella särdrag som överbryggar de 

inomnationella geografiska gränserna, dessa menar Laine-Sveiby är svenskhet. Hon exemplifierar 

detta genom att beskriva hur svenskar skålar med varandra. När en svensk, hallänning såväl som 

upplänning, lyfter sitt glas för att skåla med bordsgrannen är vi säkra på att även bordsgrannen gör 

detsamma.
54

 Hall skriver om Erik Gustaf Geijer, som i tidsskriften Iduna skrev en artikel om hur 

viktiga seder och begrepp är för nationen och folket.  

 

Varje generation fortplantar sig ej blott fysiskt utan även moraliskt i en annan: där överlämnar 

den sina seder, sina begrepp. Det är denna fortgående tradition, som i olika tider likväl alltid gör 

folket till ett, den utgör dess oavbrutna medvetande av sig själv som nation; den utgör, för att så 

säga, dess personlighet. Så snart ett folk blir odlat, blir denna tradition historia.
55

 

 

Det finns således beteenden som är generella för alla svenskar. Danielsson Malmros kategorier kan 

alla sägas exemplifiera beteenden som enligt oss själva är typiska för svenskar. När dessa beteenden 

kommer till uttryck i läroböcker sker det främst i form av berättelser och beskrivningar av personer 

och händelser. Hur händelser och personer är beskrivna blir avgörande för uppfattningen av hur en 

svensk ska bete sig, alltså uppfattningen om av vad svenskhet är. Personer och händelser 

exemplifierar således vad som är svenskhet.
56

  

 

                                                 
51

 Danielsson Malmros, 2012, s.247. 
52

 Danielsson Malmros, 2012, s.251. 
53

 Laine-Sveiby, 1987, s.13. 
54

 Laine-Sveiby, 1987, s.12. 
55

 Hall, 2000, s.80. 
56

 Danielsson Malmros, 2012, s.402-406. 



12 

 

Fredengren, Jensen och Wall skriver att människors syn på svenskhet är något som omförhandlas 

med jämna mellanrum. Den rådande uppfattningen avgör därför vilka personer och händelser som 

får exemplifiera det svenska. Även skillnader i hur dessa personer och händelser beskrivs skiljer sig 

åt.
57

 Patrik Hall skriver att under 1700- och 1800-talen gick Sverige igenom en kollektiv 

nationalisering och en ny syn på nationen och det svenska skapades.
58

 Hall skriver vidare att det var 

först på 1800-talet som allt fler myter och historier om kungar som utfört stordåd uppkom. På 1800-

talet började också Gustav Vasa beskrivas som en förebild och landsfader, vilket kom att 

genomsyra såväl teaterstycken som läromedel.
59

 De hjälteepos som befäste Gustav Vasas roll i den 

svenska historien handlade bland annat om när han med en stav åkte från Mora och västerut för att 

undkomma danskarna.  

 

Det är också allmogen […] som genom sina tårefyllda böner lyckas mana den motvillige hjälten 

till att axla konungavärdigheten, ty ingen konung har varit så älskad, och ej heller så förtjänt av 

att bli älskad av den svenska allmogen, såsom den store hjälten Gustav Vasa.
60

 

 

Detta och liknande hjälteepos fick sitt stora fäste i böcker och texter på 1800-talet. Även folkskolan 

blev en arena där denna form av svenskhet spreds och befästes.
61

 Ända fram till början av 1900-

talet var läroböckerna och undervisningen präglad utav ovanstående syn på svenskhet.
62

 Skolan och 

läromedel var också effektiva verktyg i att sprida den fosterländska andan. Hylland Eriksen skriver: 

 

På detta sätt kan massutbildningen vara ett effektivt hjälpmedel för att upprätthålla 

standardiserade kulturella reifikationer som är avgörande för att legitimera etniska identiteter. 

Massproducerade framställningar av "vårt folk" eller "vår kultur" är viktiga redskap i 

utformningen av en etnisk identitet som förmodas bygga på en historisk kontinuitet.
63

 

 

Hylland Eriksen pekar på att massutbildning, det vill säga skolan, är ett effektivt verktyg för att 

skapa en standardiserad syn på vad exempelvis svenskhet är.  

 

Synen på svenskhet som var rådande på 1800-talet inkluderade även den vanliga människan som 

beskrevs som en enkel man, en bonde som hellre levde ett enkelt och hederligt lantbrukarliv än 
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något annat.
64

 Den vanliga människan gestaltas som fattig, arbetsam och flitig.
65

 Även relationen 

mellan kungen och den vanliga människan symboliserade svenskhet. Hall beskriver detta som det 

allmännas historia, där han menar att nationen personifierad är när en kung och folket fungerar 

ihop.
66

 Begrepp som folksjäl, folkvisa, folksaga och folktradition uppkom under denna period.
67

  

 

I början av 1900-talet kom hembygdsromantiken att bli allt viktigare och Selma Lagerlöfs bok Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige, som kännetecknas av just hembygdsromantik, blev ett 

uttryck för det moraliska landskapet. För svenskar, stora som små, blev det en guide till det vackra 

svenska landskapet med sina trevliga och hjälpsamma medborgare.
68

   

 

Under 1900-talets första hälft skedde en förskjutning gällande vem och vad som personifierade det 

svenska. Denna förändring stämmer väl överens med den samhälleliga utvecklingen för tiden då 

makten allt mer kom att förflyttas från kungen till folket.  

 

Sammanfattningsvis gör sig en integrativ nationalism gällande i såväl svensk samhällsdebatt 

som i svenska samhällsåtgärder vid sekelskiftet. Den tydligaste skillnaden mot tidigare 

nationalism är att staten står i centrum som den aktiva aktören i självförverkligandet av 

nationen. Nationen uppfattas i sin tur som ett organiskt levande väsen. 
69

 

 

Under hela 1900-talet kom istället folket, staten och politiker att bli symboler för svenskhet. Men 

även framstående personer inom andra områden kom att bli viktiga. 

 

Just detta är väl den moderna nationalismens kärna – en legitim form av självförhärligande och 

självtillfredsställelse; legitimt därför att individens hjältedåd inom vetenskapen, på slagfältet, på 

idrottsbanan, sker i nationens namn.
70

 

  

Hall skriver om den moderna nationalismen där svenskheten delvis definieras utifrån individuella 

prestationer. Svenskhet exemplifieras alltså av personer och händelser som glorifierar Sverige. 

Under 1900-talet kom även politiska reformer och beslut få representera svenskhet. Exempel på 

detta är bland annat den svenska modellen och folkhemmet.  
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Nils Edling framhåller det viktiga i att begreppet innehåller två delar - »folk« och »hem«, där 

man ofta bortser från »hemmet«. »Det goda hemmet«, som Per Albin Hansson talade om, kan 

sägas stå i centrum för sekelskiftets hela aktivism. Egnahemrörelsen skapade ett moraliskt 

landskap med små röda stugor på landsbygden, traditionellt byggda men rena och hygieniska 

inomhus, och i varje stuga fanns en blond och blåögd svensk kärnfamilj med modern hemma 

och fadern på arbetet, beredd att försvara familj och hus med liv och blod.
71

 

 

Ofta har det blivit politikern, exempelvis Per Albin Hansson, som genomdrivit reformen snarare än 

reformen i sig som blivit en symbol för svenskhet. I citatet ovan beskriver Hall egnahemsrörelsen 

som var en föregångare till folkhemspolitiken, med målet att var och en skulle ha ett eget hem på 

egen grund med hjälp av flit och sparsamhet.
72

 Precis som i beskrivningen av den enkla människan 

på 1800-talet ses flit, sparsamhet och arbetsamhet som representativa för svenskhet. 

 

Den syn på svenskhet som präglat 1900-talet har även återspeglats i skolans undervisning och i 

läroböcker.
73

 Hjälteepos har blivit allt mer ovanliga och historien beskrivs utifrån andra aspekter 

såsom ekonomi och politik.
74

  Det har blivit tydligt att skolan och läroböcker såväl på 1800-talet 

och 1900-talet har förmedlat samtidens syn på svenskhet. Även dagens läroböcker bör därför antas 

förmedla en beskrivning av svenskhet som kan sägas vara representativ för samhället. 
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Material och metod 
 

Huvudmaterialet i denna undersökning utgörs av läroböcker. Vi har valt att studera tre läroböcker 

med olika form utav textinnehåll. I varje bok kommer vi sedan att studera den del av historien som 

beskriver Gustav Vasa och stormaktstiden samt Sverige under efterkrigstiden. Alla tre böcker är 

författade för kursen Historia 1b på gymnasiet. Samtliga böcker går att använda i gymnasieskolans 

olika historiekurser då böckerna är författade efter Lgy11. 

 

De tre böckerna skiljer sig när det gäller struktur och textmängd i de olika kapitlen. I Epos, som är  

393 sidor lång, behandlas Gustav Vasa och svensk stormaktstid på cirka 1,5 sidor. Det är väsentligt 

mycket mindre än i de två andra böckerna. I Perspektiv på historien, som är 416 sidor lång, ägnas 

13 sidor åt Vasa och stormaktstiden och i Alla tiders historia ägnas hela 20 sidor av bokens 440 

sidor åt samma period. De tre böckerna skiljer sig således åt sett till hur de beskriver epoken. 

Mängden text om efterkrigstiden skiljer sig även den åt. I Epos behandlas efterkrigstiden på 13 

sidor, Perspektiv på historien ägnar 15 sidor åt kapitlet och i Alla tiders historia avverkas kapitlet på 

27 sidor. 

 

Vi är väl bekanta med innehållet i historieläroböcker skrivna efter Lpf 94:as riktlinjer, då vi redan 

inför uppsatsen haft en god bild av tidigare historieläroböckers struktur och disposition. 

Inledningsfasen av uppsatsen har främst bestått i att skapa en förståelse för begrepp som svenskhet, 

samt finna teorier lämpliga att analysera materialet med. Utifrån detta, samt Lgy11 och ämnesmålen 

för historia formulerade vi uppsatsens frågeställning.  

 

I böckerna har vi undersökt hur begreppet svenskhet kommit till uttryck i lärobokstexter. Detta för 

att svenskhet kan ses som en del av kulturarvet.
75

 För att urskilja relevanta textavsnitt ur 

läroböckerna har vi precis som Ahrne och Svensson skriver ställt frågor till det empiriska materialet 

för att kunna besvara vår frågeställning.
76

 I vår undersökning har frågorna formulerats utifrån 

Malmros fem kategorier utav svenskhet. De två teoretiska modellerna utgörs av Danielsson 

Malmros kategorier samt definitionen av begreppet svenskhet och har varit till hjälp för att både 

besvara frågorna till materialet och uppsatsens frågeställning.  

 

I uppsatsen jämför vi vårt resultat med Danielsson Malmros avhandling. I sin avhandling har 

Danielsson Malmros studerat hur svenskhet kommer till uttryck i historieläroböcker skrivna för 
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gymnasiet mellan 1931 till 2009.
77

 Fördelen med att jämföra vårt resultat med Danielsson Malmros 

studie är att vi kan belysa huruvida läroböckerna skrivna efter Lgy11 presenterar svenskhet på ett 

liknande sätt som tidigare läroböcker. Jämförelsen gör även att vår uppsats sätts in i ett tidsmässigt 

större sammanhang där vårt resultat utgör en fortsättning på Danielsson Malmros presentation av 

historieläroböckernas utveckling vilket ger ytterligare en dimension till uppsatsen. I vår analys 

jämför vi även vårt resultat med Lgy11 för att se i vilken utsträckning läroböckernas innehåll lever 

upp till läroplanens krav och mål. 

Avgränsningar 
 
 

I uppsatsen ämnar vi att granska och analysera läroböcker i historia för gymnasiet. Gymnasiets 

läroböcker torde ge ett mer mångfacetterat underlag till analysen då läroböckerna för gymnasiet är 

rikare både gällande sidantal och innehåll jämfört med läroböcker för högstadiet. 2011 togs en ny 

läroplan i bruk, Lgy11, vilken gav historieämnet en viktigare roll då olika kurser i ämnet blev 

gymnasiegemensamma för alla gymnasieprogram.
78

 I och med den nya läroplanen ställdes troligtvis 

också nya krav på läroböckernas utformning och innehåll.  Flertalet välkända och i skolan vanligt 

förekommande titlar skrevs om och gavs ut i nya upplagor. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

att även dessa titlar varit påverkade av andra läroböcker och samtidens förväntningar.
79

  

 

Vi har valt att avgränsa vårt empiriska material till tre olika läroböcker. Att vi enbart har valt tre 

böcker beror på att vi anser att tre titlar torde vara tillräckligt för att ge en god bild av hur 

historieläroböcker skrivna efter Lgy11 presenterar svenskhet. Vi har även valt att avgränsa oss till 

att titta på två epoker i svensk historia som redan på förhand skiljer sig åt. Den första epoken är 

Gustav Vasa och den svenska stormaktstiden. Den andra epoken är Sverige under efterkrigstiden, 

alltså en relativt samtida del av historien. Gemensamt för båda perioderna är att Sverige genomgår 

stora förändringar gällande samhällsutvecklingen. Ett argument till valet av dessa två perioder 

återfinns i Halls beskrivning av svenskhet. Hall beskriver att på 1800-talet var det främst 

betydelsefulla kungligheter såsom Gustav Vasa som personifierade svenskheten.
 80

 Under 1900-talet 

har politiker och folket övertagit denna roll. 81 Att studera Gustav Vasa och stormaktstiden samt 

Sverige under efterkrigstiden blev därför ett naturligt val.   
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Disposition  
 
 

Uppsatsen är traditionellt uppbyggd där inledningskapitlet innehåller problemformulering, 

syftesformulering, frågeställning, metod och material samt en teoripresentation. Syftet med att 

presentera metod samt material tidigt i uppsatsen är att det skapar en struktur samt att den röda 

tråden blir tydlig för läsaren. Det ger även läsaren kunskap om vilken betydelse de teorier och det 

material vi använder har för uppsatsen, detta anser vi vara viktigt. Teoripresentationen inleds med 

Ingmarie Danielsson Malmros teori om hur fem berättelser av svenskhet kommer till uttryck i 

historieläroböcker vilken är vår huvudteori. Därefter följer en teoridel om vad svenskhet är. I 

uppsatsens sista del gör vi en analys av det empiriska materialet, det vill säga de tre läroböckerna, 

utifrån våra valda teorier. Analysen består av tre delar där vi i den första delen kategoriserar vårt 

empiriska material utefter Danielsson Malmros fem berättelser för att lyfta fram vad läroböckerna 

presenterar som svenskhet. I den andra delen av vår analys kopplar vi samman de mönster vi funnit 

gällande de fem berättelserna med begreppet svenskhet. I den tredje delen av analysen jämför vi det 

vi kommit fram till gällande svenskhet i läroböckerna med läroplanens föreskrifter. Därefter följer 

vår slutdiskussion. 
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Historieämnets historia 
 

Historieämnet har i nästan två sekler varit under ständig utveckling och föremål för de styrandes 

intressen. För att förstå synen på historieämnet i dagens skola behövs det en historisk bakgrund till 

hur historieämnet kommit till. Denna kunskap är även viktig för att förstå hur synen på svenskheten 

förändrats. Denna historiska bakgrund kommer ta sin början på 1800-talet och sedan arbeta sig 

framåt genom en omvälvande tid för skolan och dess läroböcker.  

 

Gunnar Richardson skriver om tidernas kunskapslyft när han beskriver Sveriges skolutveckling på 

1800-talet i boken Svensk utbildningshistoria. Richardson skriver att staten efter 1842 års 

folkskolestadga hade det yttersta ansvaret för elevernas uppfostran i skolan. Folkskolestadgan 

innebar även läroplikt för eleverna och kommunerna hade skyldighet att starta skolor och 

lärarutbildning.
82

  Det fördes från det tidiga 1800-talet, nästan ändan fram till mitten på 1800-talet 

diskussion kring hur undervisningen skulle utformas i skolan, vad skulle tas upp? Utifrån olika 

politiska förankringar kom det fram olika förslag. Exempelvis kom det från de konservativa förslag 

om att kristendomskunskapen skulle få en större roll i skolundervisningen.
83

 All annan undervisning 

skulle ske i hemmet. Specifikt för historieundervisningen så skulle den förmedla samtidens syn på 

svenskhet och bidra till en stärkt fosterlandskänsla.
84

  

 

Fosterlandskärleken blev stillsam och kom till uttryck i vurm för fornminnen, hembygden och 

betoning av de gemensamma framtidsuppgifterna.
85

 

 

Den svenska historien spelade en viktig roll och andra länders historia ansågs som oviktig. 

Historieämnet skulle även lära ut om den svenska statsmakten och dess utveckling, detta gjordes 

genom att lära ut om den svenska politiska historien.
86

  

 

På 1900-talet genomgick Sverige en utveckling mot det utbildningssamhälle som vi lever i idag. 

Gymnasiet och folkskolan gick under 1900-talet skilda vägar efter att de splittrats i och med 1905 

års läroverksstadga.
87

 Inom historieämnet diskuterades under 1900-talet kring hur den traditionella 
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undervisningen gav en negativ bild utav den svenska arbetarrörelsen. Diskussionen fick liv efter att 

Sverige demokratiserats och det var från socialdemokratiskt håll som påpekningarna kom. Under 

1930-talet fick historieundervisningen inslag utav samtidens samhällsutveckling. Inslaget skulle 

gynna den enskilde eleven i dennes framtida utveckling som medborgare.
88

 Undervisningen skulle 

även ”Väcka kärlek till fosterlandet, lägga grund för en god medborgaranda samt inskärpa vikten av 

humanitet och objektivitet i uppfattning och omdöme bör vara all historieundervisnings mål”
89

 

 

Debatten kring vad eleverna skulle lära sig i skolan var under 1900-talet fortfarande en het fråga, 

det gällde att hitta en jämvikt mellan de allmänbildande och de specialiserande kraven. 

Problematiken ledde till en uppdelning i skolan och det skapades en latinlinje och en reallinje. 

Lösningen blev inte speciellt långvarig utan en ny skolreform utformades, 1927 års reform. 

Reformen 1927 visade sig bli ett vinnande koncept och inte förrän 1953 gjorde man revideringar.
90

 

Ämnet historia och dess undervisning ansågs som föråldrat och ett nytt ämne tillkom. Ämnet var 

samhällskunskap. Samhällskunskapen skulle fokusera mer på demokratin och samhället i Sverige 

då politiken blivit en stor del utav samhället.
91

 I historieämnet ansågs personer, händelser och 

kulturer som viktiga i att beskriva hjältedåd och vad människor skulle akta sig för var en viktig del 

av undervisningen.
92

 

 

I läroplanen för historia 1966, togs det upp att ämnet skulle ge eleverna kännedom om gångna tider. 

Ämnet skulle också ge elever en förståelse för förhållanden i nutid. Historia skulle också läsas om 

andra länder och inte enbart om Sverige. Även källkritik nämndes som en aspekt att undersöka.
93

 

Ämnet historia skulle läsas av alla oavsett val av gymnasielinje.
94

 

 

Gymnasieskolan genomgick under 1970-talet förändringar som fick konsekvenser för dess 

utformning och struktur. I läroplanen vid den här tiden stod att undervisningen i ämnet historia 

skulle ge eleverna kännedom om tidigare generationers arbete och liv. Ämnet skulle också ge elever 

ett världsperspektiv som skulle ligga till grund för den senare historieundervisningen där världen 

efter 1945 skulle ges utrymme för analys.
95

 I den reformerade gymnasieskolan ingick förändringar i 

kursplanen, dessa förändringar berörde historieämnet. Undervisningen genomgick inga enorma 
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förändringar, dock skulle undervisningen betona ett globalt perspektiv samt att hembygden skulle 

studeras och sättas i relation till resten av världen. I tilläggen framkom även att fokus skulle ligga på 

invandringen till landet för att skapa en förståelse för minoriteter i samhället.
96

 

 

Den nya läroplanen för 1994 kom att ersätta den äldre läroplanen från 1980 och fick namnet 

Lpf94.
97

 Specifikt för historieundervisningen i Lpf94 var att både kurserna Historia A och B skulle 

skapa insikt om alltings föränderlighet och öka nyfikenheten på omvärlden. De historiska 

kunskaperna skulle även bidra till elevernas förståelse av samtiden. Även kunskaper om källkritik 

sågs som viktiga. 
98

 

 

Skolan skulle enligt Lpf94 förmedla och förankra de värden som vårt samhälle vilar på.
99

 

Läroplanen skulle vidare ta upp människors okränkbarhet, individers frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta.
100

  Utifrån den kultur och de värden som vårt samhälle har ska alltså eleverna fostras in i 

den svenska kulturen och det svenska samhället. Eleverna skulle också skapa sig en förtrogenhet 

med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket, vilket skulle genomföras i flera av 

skolans ämnen.
101
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Analys 
 

Neutralitet 
 

I neutralitetsberättelsen beskrivs Sverige, på olika sätt, som ett fredligt och neutralt land. Berättelsen 

förekommer i olika former, exempelvis den pragmatiska neutralitetsberättelsen och den anklagande 

neutralitetsberättelsen vilka båda återfinns i dagens läroböcker. I den pragmatiska 

neutralitetsberättelsen är aktörerna i första hand politiker och makthavare. Berättelsen förklarar 

deras agerande i krissituationer som rationellt och baserat på erfarenhet med folkets och nationens 

bästa i åtanke.
102

 Den anklagande neutralitetsberättelsen utmanar den pragmatiska 

neutralitetsberättelsen genom att lyfta fram Sveriges tvivelaktiga agerande i flertalet 

krissituationer.
103

 Bilden av Sverige som ett skrupelfritt och fredligt land ifrågasätts således.
 
 

 

Neutralitetsberättelsen kommer till uttryck i samtliga böcker men i olika former. I Epos stämmer 

beskrivningen av Gustav Vasa främst överrens med den pragmatiska neutralitetsberättelsen. Epos 

ger intrycket av att Vasa tog politiska beslut efter övervägande och på ett klokt sätt. 

 

Gustav Vasa var en försiktig herre som i det stora hela lät bli att ge sig in i ovissa krigsföretag. 

En sådan politik var inget för hans efterföljare.
104

 

 

Gustav Vasa beskrivs vara försiktig och eftertänksam gällande de krig och konflikter han deltog i. 

genom att skriva att hans efterföljare inte var lika försiktiga förstärks också beskrivningen av Vasa 

som klok. Spännande är att den anklagande neutralitetsberättelsen inte får något utrymme i Epos 

beskrivning av Vasa. Beskrivningen av Vasa som försiktig utmanas inte. Istället beskrivs han som i 

ovanstående citat samt att fokuserar boken på hans reformatoriska gärningar.
105

 

 

Även i Alla tiders historia och Perspektiv på historien beskrivs Gustav Vasa relativt likvärdigt men 

texterna innehåller även den anklagande neutralitetsberättelsen. Exempelvis benämner båda 

böckerna Vasa som hänsynslös, maktfullkomlig
106

 och hårdhänt
107

, epitet som är motsatser till Epos 

beskrivning av Vasa som försiktig. Dock finns det avsnitt i texten som beskriver Vasa som god och 

                                                 
102

 Danielsson Malmros, 2012, s.128. 
103

 Danielsson Malmros, 2012, s.129. 
104

 Robert Sandberg. Epos: [historia]. 1b. 1.uppl. Stockholm: Liber, 2012, s.67. 
105

 Sandberg, 2012, s.67. 
106

 Hans Nyström, Lars Nyström & Örjan Nyström. Perspektiv på historien. 1b. 1.uppl. Malmö: Gleerup, 2011, s.125. 
107

 Almgren, Bergström & Löwgren, 2011, s.129. 



22 

 

omtänksam. Ett exempel på detta är Alla tiders historias beskrivning av Vasa i beskrivningen av 

Dackefejden:  

 

Han vädjade i mild ton till bönderna i de andra landskapen om att de skulle förbli honom 

trogna.
108  

 

I detta stycke tar texten formen av en pragmatisk neutralitetsberättelse där Vasas agerande beskrivs 

som rationellt och väl övervägt. Även här är det anmärkningsvärt att den anklagande 

neutralitetsberättelsen inte kommer till uttryck. Gustav Vasas agerande i Dackefejden var allt annat 

än fredligt då Vasa förutom att visa upp Dackes avhuggna huvud för allmän beskådan försökte 

utrota hela Dackes släkt.
109

 

 

I alla de tre böckernas beskrivning av stormaktstiden blir neutralitetsberättelsen allt mer osynlig. 

Detta är i sig inte speciellt märkvärdigt då Sverige gick in i en lång period av krig. Det är dock 

viktigt att påpeka att även Gustav Vasas tid på tronen var konfliktfylld.
110

 Dock fokuserar alla tre 

böcker främst på Vasas betydelse som reformator och riksbyggmästare. Vi ser även att 

beskrivningen av de konflikter som Vasa var inblandad dels hamnar i skymundan men även att 

beskrivningen av dem liknar den om Vasa som reformator och riksbyggmästare. Detta kan förklara 

varför främst den anklagande neutralitetsberättelsen ofta uteblir i texterna om Vasa.  

 

Neutralitetsberättelsen gör sig även gällande i böckernas beskrivning av Sverige under 

efterkrigstiden. I Alla tiders historia beskrivs att Olof Palme aktivt kritiserade USA:s agerande i 

Vietnamkriget samt stod upp för tredje världens fri- och rättigheter.
111

 Beskrivningen av Sveriges 

roll inom världspolitiken stämmer väl in med den pragmatiska neutralitetsberättelsen. I ett stycke 

framkommer dock den anklagande neutralitetsberättelsen på ett tydligt sätt. Alla tiders historia 

beskriver att Palme aldrig tog avstånd från Sovjetunionens kontroll över bland annat Baltstaterna. I 

stycket finns även ett citat av Palme där han menar att Sverige inte ”sysslar med antisovjetism”.
112

 I 

detta stycke ifrågasätts Sveriges neutrala ställning då boken gör klart att Sverige var kritiskt 

inställda mot USA men inte mot Sovjetunionen. 
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I Perspektiv på historien samt i Epos är det enbart den pragmatiska neutralitetsberättelsen som 

kommer till uttryck. Perspektiv på historien beskriver Palmes och Sveriges roll i världspolitiken på 

följande sätt:  

 

Palme tänkte sig att Sverige som ett neutralt land skulle kunna spela en självständig roll inom 

den internationella politiken.
113

 

 

Bokens beskrivning av Palme och hans tanke om Sveriges roll i utrikespolitiken skapar inte enbart 

en uppfattning om Palmes personliga mål med svensk utrikespolitik utan även om Sveriges mål 

inom densamma anser vi.  I Epos återfinns en liknande beskrivning av Palmes utrikespolitik:  

 

Han engagerade sig för tredje världens frigörelse och utveckling, för nedrustning och 

avspänning. Hans retorik kunde vara skarp och känsloladdad.
114

 

 

I både Perspektiv på historien samt Epos får Palme således personifiera Sveriges neutrala och 

fredliga roll i världspolitiken. Spår av den anklagande neutralitetsberättelsen, såsom den 

formulerades i Alla tiders historia återfinns inte i någon av böckerna. 

 

De mönster av neutralitetsberättelsen vi funnit i Epos, Alla tiders historia samt Perspektiv på 

historien stämmer relativt väl in med det Danielsson Malmros funnit i sin studie. 

Anmärkningsvärt är dock att den anklagande neutralitetsberättelsen inte återfinns i större 

utsträckning vare sig gällande beskrivningen av Vasa och stormaktstiden eller efterkrigstiden.  

Välstånd och välfärd 
 

Välstånds- och välfärdsberättelsen beskriver Sveriges ekonomiska utveckling. Välståndsberättelsen 

sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till idag och kännetecknas av en positiv syn på framtiden. 

Centrala aktörer i välståndsberättelsen är bland annat företagsledare och ekonomiska strukturer.
115

 

Välfärdsberättelsen fokuserar på en betydligt kortare tidsperiod, 1950- till 1970-talet, och beskriver 

välfärdens uppgång och fall. Centrala aktörer i välfärdsberättelsen är främst politiker.
116
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Välståndsberättelsen såväl som välfärdsberättelsen kommer till uttryck i alla de tre läroböckerna 

och precis som Danielsson Malmros beskriver presenteras de parallellt.
117

 Ett exempel på detta är i 

böckernas beskrivning av ”den svenska modellen”. I Epos beskrivs den på följande sätt:  

 

Barnbidragen var lika stora för alla oavsett om föräldrarna var rika eller fattiga. Att äta i skolan 

blev gratis för alla barn, och läkarvård kostade lika mycket för alla patienter. Ett motiv för 

denna princip var att man ville undvika social stigmatisering, att fattiga offentligt pekades ut.
118

 

 

I beskrivningen av ”den svenska modellen” tolkar vi det som att Epos för fram det positiva med 

modellen. Det är intressant att vare sig Epos eller någon av de andra böckerna beskriver 

försämringar av ”den svenska modellen”. Välfärdsberättelsen blir dock tydlig i böckernas 

beskrivning av den ekonomiska utvecklingen under 1950- till 1970-talet. Socialdemokraterna är en 

central aktör i berättelserna och böckerna beskriver flera av de reformer partiet drev igenom. I 

Perspektiv på historien beskrivs trygghetssystemet. 

 

Även om trygghetssystemet som helhet mest gynnade dem med sämre ställning i samhället 

skulle på så vis också personer med höga inkomster bli intresserade av att bidra till dess 

finansiering. Det var nämligen genom skatterna som de sociala reformerna bekostades.
119

 

  

I Epos inleder beskrivningen av de borgerligas motstånd mot det höga skattetrycket berättelsen om 

välfärdslandets nedgång. Epos beskriver på flera sidor de svårigheter som det svenska samhället och 

den svenska ekonomin brottades med vilka medförde negativa effekter på välfärden.
120

 I Alla tiders 

historia nämns Socialdemokraternas valförlust i samband med beskrivningen av den ekonomiska 

tillbakagången under 1970-talet.
121

 Danielsson Malmros skriver att i välstånds- och 

välfärdsberättelsen framställs de som värnar om välfärden som hjältar och de som motarbetar 

hjältarna ses som fiender.
122

 Vi tycker att detta mönster framkommer även i de tre böcker vi har 

studerat. Socialdemokraterna, som enligt böckerna drev igenom välfärdsreformerna, framställs som 

”hjältar” och de borgerliga, som enligt böckerna var emot de höga skatterna, framställs som 

”fiender” till välfärden.  
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Ett liknande mönster återfinns även i beskrivningen av folkhemmet. Perspektiv på historien 

beskriver att de borgerliga ansåg att statens kontroll över samhället skulle gå för långt om 

folkhemsreformationerna skulle röstas igenom. Perspektiv på historien skriver att de borgerliga 

benämnde det som ”smygsocialisering”
123

 Precis som i stycket ovan framställs Socialdemokraterna 

som ”hjältarna” och borgerligheten som ”fiender” till välfärden i böckernas beskrivning av 

folkhemmet. I beskrivningen av folkhemmet är det främst välståndsberättelsen som framkommer 

tydligast. 

  

En del av välståndsberättelsen som också kommer till uttryck i böckerna fokuserar på den svenska 

industrins viktiga roll för ekonomins utveckling. Framförallt beskrivs industrier som Kockums, 

SKF och ASEA ha ökat den svenska exporten, minskat arbetslösheten och bidragit till att göra 

Sverige mångkulturellt i och med arbetskraftsinvandringen.
124

  

 

Berättelserna om välstånds- och välfärdslandet följer i stora drag Danielsson Malmros beskrivning. 

Vi tycker oss se att välståndsberättelsen, med sin positiva framtidssyn, presenteras genomgående i 

alla tre böcker. Ett brott i den positiva framtidstron sker under 1970-talet men denna följs direkt av 

beskrivningar om ljusa förhoppningar om framtiden. Intressant är att politiker är de främsta 

aktörerna även i välståndsberättelsen.  Berättelsen om välfärdslandet framkommer i presentationen 

av 1950-talet till 1970-talet. I böckerna beskrivs både välfärdens glansdagar och nedgång.  

Demokrati 
 

Demokratiberättelsen handlar om hur Sverige framställs som ett moraliskt och demokratiskt 

föregångsland. Aktörer i demokratiberättelsen är dels de som driver på den demokratiska 

utvecklingen men även de som motarbetar den. I senare läroböcker har även jämställdhetstanken 

fått en allt större roll inom demokratiberättelsen.
125

 Begrepp som välfärd och frihet blir viktiga.
126

 

Dessa begrepp är mer eller mindre tydliga i de olika epokerna som historieböckerna beskriver. 

Danielsson Malmros har främst studerat hur dessa begrepp framträder i historieskrivningen om 

folkrörelserna samt den demokratiska utvecklingen under 1900-talets första två decennier.
127

 

Demokratiberättelsen återfinns även i berättelsen om Vasa och stormaktstiden och framförallt i 

berättelsen om efterkrigstiden.  
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I Epos beskrivning av vasatiden beskrivs demokratiberättelsen som tydligast i följande rader: 

 

Till skillnad mot nere på kontinenten och i England hade de svenska bönderna hela medeltiden 

igenom varit fria, och mer än hälften av dem ägde sina egna gårdar. Det gjorde att bönderna i 

Sverige alltsedan 1400-talet varit en politisk kraft att räkna med, och det var ovanligt på andra 

håll.
128

 

 

Boken fokuserar på att den frihet svenska bönder hade mellan 1400-talet och 1600-talet var relativt 

unik i Europa. Det beskrivs vidare att bönderna var en politisk kraft att räkna med vilket kan tolkas 

som att det redan då fanns inslag av demokrati i Sverige. Boken nämner inte mer ingående hur 

denna politiska makt gestaltade sig eller i vilken grad bönderna i Sverige faktiskt hade möjlighet att 

påverka.
129

 Vi menar därför att demokratiberättelsen således inte utmanas. Vidare beskriver Epos 

hur maktförhållandet mellan kungen och adeln utvecklades under 1600-talet: 

 

Någon riktigt stark adel fick Sverige därför inte förrän på 1600-talet, och då blev adeln mäktig 

tack vare samarbete med kungamakten.
130

 

 

Orsaken till att adeln växte sig stark beskrivs bero på samarbetet med kungamakten. Begreppet 

samarbete anser vi indikerar en form av demokratisk överenskommelse mellan adeln och kungen.  

I Perspektiv på historien och Alla tiders historia innehåller berättelsen om Vasa och stormaktstiden 

inga begrepp som kan anses vara typiska för demokratiberättelsen. Texterna kännetecknas dock av 

att i ett antal sammanhang lyfta fram ”demokratiska” bakslag. I Perspektiv på historien går att läsa:  

 

Efter Dackeupproret satt Gustav Vasa till slut säkert i sadeln. Han hade övervunnit alla sina 

motståndare och ingen vågade längre sätta sig upp mot hans makt. Nu var det dags att befästa 

framgångarna genom en regeringsreform. 1544 bestämde riksdagen att de medeltida 

bestämmelserna om att kungen skulle väljas på tingen skulle avskaffas. I fortsättningen skulle 

kronan gå i arv inom Vasaätten.
131

 

 

Att ”demokratiska” bakslag likt detta betonas i både Perspektiv på historien såväl som i Alla tiders 

historia tyder på att böckerna förmedlar en anklagande demokratiberättelse likt den anklagande 

neutralitetsberättelsen. 
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I de avsnitt som behandlar Sverige under efterkrigstiden framkommer demokratiberättelsen 

tydligare. Alla tre böcker behandlar välfärden, folkhemmet och politisk frihet. Detta framkommer 

bland annat i rubriksättningen där rubriker som ”Världspolitik: tilltro till politiken”
132

 och ”Goda 

tider”
133

 återfinns. 

 

Danielsson Malmros nämner kort att Olof Palmes död ses som central inom efterkrigstidens 

demokratiberättelse. Hans död markerar slutet på det trygga svenska samhället.
134

 Intressant är dock 

att de tre läroböckerna vi studerat behandlar Palme och mordet på honom på vitt skilda sätt. I Epos 

beskrivs Palmes tid i politiken i en egen faktaruta, fokus i texten är utrikespolitik och beskriver 

Palme som en moralens väktare. Hans död behandlas mycket kortfattat i slutet av texten utan att 

nämna konsekvenser för Sverige.
135

 I Perspektiv på historien ägnas en stor faktaruta enbart till att 

behandla mordet på Palme. Sverige beskrivs som ett tryggt och säkert land innan mordet på 

Palme.
136

 Efter mordet på Palme beskrivs det svenska samhället på följande sätt: 

 

Det fanns heller ingen risk för det politiska våld som pågick i andra länder. Mordet på Olof 

Palme punkterade den bilden.
137

 

 

Sättet Perspektiv på historien beskriver Palmes död stämmer således väl överens med det 

Danielsson Malmros beskriver.
138

 I Alla tiders historia nämns Palme mycket kortfattat. Främst 

fokuserar texten på Palmes kritik mot USA, men boken lyfter även fram kritik mot Palme i form av 

hans uteblivna kritik mot Sovjetunionen.
139

 Mordet på Palme beskrivs i ett senare avsnitt i boken i 

samband med en bildruta. Mordet beskrivs som ”ett angrepp på det svenska demokratiska 

samhället”
140

 men går inte djupare in på dess konsekvenser. Tydligt blir att beskrivningarna av dels 

Palmes politiska gärningar men också mordet på Palme skiljer sig åt böckerna emellan. 

Demokratiberättelsen kommer således till olika uttryck i böckerna.  

 

Delar av demokratiberättelsen utgörs av jämställdhetsberättelsen och presenteras längre fram i 

analysen. 
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Framställningen av demokratiberättelsen i de böcker vi har studerat stämmer till stora delar väl 

överrens med det Danielsson Malmros fann i sin studie. En intressant skillnad är dock böckernas 

vitt skilda beskrivning av Palme. Danielsson Malmros skriver att de läroböcker hon studerat, precis 

som Perspektiv på historien och Alla tiders historia, beskriver mordet på Palme som ett angrepp på 

den svenska demokratin.
141

 I Epos kommer ett sådant synsätt inte till uttryck, således beskrivs inte 

heller den svenska demokratin som hotad. 

Främlingen 
 

Danielsson Malmros skriver att främlingsberättelsen legitimeras av de tidigare tre berättelserna. 

Berättelsen handlar om hur den för Sverige främmande människan framställs i läroböckerna. 

Främlingsberättelsen beskriver Sverige som ett gästvänligt föregångsland och fokus för berättelsen 

är arbetskraftsinvandringen och flyktinginvandringen som skett under 1900-talets andra hälft. I ett 

fåtal nyare läroböcker utmanas bilden av Sverige som ett föregångsland genom att presentera en 

anklagande främlingsberättelse. Berättelsen om främlingen tenderar berätta vad Sverige inte är och 

således också definiera vad Sverige är.
142

 

 

I de böcker vi har studerat är berättelsen om främlingen mest påtaglig i de avsnitt som rör 

efterkrigstiden. Dock lyfter Epos intressant nog fram invandringen under 1600-talet. 

 

Men samtidigt fick de svenska näringarna en skjuts framåt genom en stor invandring av dugligt 

folk från Nederländerna, Tyskland, Skottland, Baltikum och andra delar av Europa.
143

 

 

Invandrarna beskrivs i Epos som dugliga och positiva för svensk utveckling. Epos beskriver vidare 

hur invandrarna bidrog till att modernisera landet samt förbättra utrikeshandeln.
144

 Epos beskrivning 

av arbetskraftsinvandringen som skedde under 1950- och 1960-talen påminner mycket om 

ovanstående beskrivning. 

 

Den svenska industrin behövde yrkesskickliga arbetare för att kunna behålla sin 

konkurrenskraft. Under 1950- och 1960-talen utgjordes en stor del av arbetskraften av 

invandrare.
145
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Även här beskrivs invandrarna som skickliga och nödvändiga för Sveriges utveckling. Invandrarna 

blir således en viktig del i uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten. I alla tre böcker beskrivs 

arbetskraftsinvandringen under 1950- och 1960-talen för sig. I Epos och Alla tiders historia finns 

även ett separat avsnitt som behandlar hur Sverige blev ett mångkulturellt land.
146

 Avsnitten följer 

samma struktur i de båda böckerna och beskriver arbetskraftsinvandringen och 

flyktinginvandringen var för sig. All invandring beskrivs bidra till ett mer mångkulturellt Sverige 

och nya influenser.
147

 Det som är mest intressant är dock att både Epos och Alla tiders historia 

lyfter fram svårigheter för flyktinginvandrare såväl som arbetskraftsinvandrare att ta sig in i 

samhället.
148

 Detta kan exemplifieras med följande citat ur Epos: 

 

Sverige blev en del av världen på ett helt annat sätt än tidigare, och måste ta på sig nya 

uppgifter. Den viktigaste av dessa är att ge alla samma möjligheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Den uppgiften är fortfarande olöst.
149

 

 

Epos beskriver att Sverige har misslyckats i att ge alla människor, oavsett ursprung samma 

möjligheter. Även Alla tiders historia belyser att invandrare och deras barn har svårt att ta sig in i 

samhället och på arbetsmarknaden och att detta är ett problem. Problematiken återfinns även i andra 

delar av samhället, exempelvis bostadsmarknaden.
 150

 Texten avslutas med: 

 

[…] visar att problem ännu återstår att lösa när det gäller invandrings- och migrationspolitiken, 

vilket Sverigedemokraternas seger i riksdagsvalet 2010 påvisar.
 151

 

 

Alla tiders historia beskriver Sverigedemokraternas valseger 2010 som en reaktion på den 

problematik boken tidigare lyft fram gällande invandringen.  

 

I Perspektiv på historien finns inget avsnitt som behandlar vare sig flyktinginvandringen under 

1900-talets andra hälft eller det mångkulturella Sverige. 

 

De delar av främlingsberättelsen som i Epos och Alla tiders historia rör det mångkulturella Sverige 

kan beskrivas som en anklagande främlingsberättelse. Invandringspolitiken beskrivs inte enbart som 
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solidarisk utan delvis som ett misslyckande. Även Danielsson Malmros har funnit den anklagande 

främlingsberättelsen i ett par av de böcker hon studerat men hon lägger ingen större vikt vid den. 

Det är därför intressant att den anklagande främlingsberättelsen har givits så mycket utrymme i 

både Epos och Alla tiders historia. Samtidigt är det anmärkningsvärt att Perspektiv på Historien 

inte skriver om vare sig arbetskraftsinvandringen eller flyktinginvandringen som ändå bör räknas 

som en betydelsefull del av Sveriges samtida historia. 

Jämställdhet 
 

Även jämställdhetsberättelsen legitimeras av de första tre berättelserna. Jämställdhetsberättelsen är 

den kategori som har utvecklats mest i de nyare läroböckerna. Berättelsen framställer Sverige som 

världens mest jämställda land. I flera av de nyare böckerna Danielsson Malmros studerat återfinns 

en negativ jämställdhetsberättelse som lyfter fram ”de grusade förhoppningarna”.
152

 Den negativa 

jämställdhetsberättelsen fokuserar således på det arbete som återstår för att göra Sverige verkligt 

jämställt. Stora delar av jämställdhetsberättelsen återfinns även i demokratiberättelsen. 

 

I de läroböcker vi studerat är jämställdhetsberättelsen relativt frånvarande i de kapitel som handlar 

om Vasa och stormaktstiden. Det är egentligen bara Epos som lyfter fram kvinnornas roll under 

denna period och då i form av en negativ jämställdhetsberättelse. Epos beskriver att efter drottning 

Kristinas tid som regent dröjde det ända till 1979 innan riksdagen tog beslut om att tillåta en 

kvinnlig regent.
153

 Detta kommenteras med följande rad:  

 

Så lång tid tog det innan jämställdheten mellan kvinnor och män nådde den svenska 

statschefsposten.
154

 

 

Epos konstaterar alltså att det var först långt in på 1900-talet som statschefsposten blev jämställd. 

 

Det är främst i de kapitel som behandlar efterkrigstiden som jämställdhetsberättelsen framkommer 

tydligt i alla tre böcker. I Epos finns ett separat avsnitt som behandlar kvinnornas intåg i riksdagen 

och på arbetsmarknaden. Boken konstaterar att representationen av könen i riksdagen blivit näst 

intill jämställd, de positiva jämställdhetsförändringarna lyfts fram.
155

 Avsnittet avslutas dock med 

ett par rader som stämmer väl in på den negativa jämställdhetsberättelsen. 
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Men ännu i början av 2000-talet är likalönsprincipen inte fullt ut genomförd. Kvinnor är 

dessutom kraftigt överrepresenterade i låglöneyrken inom till exempel vårdsektorn.
156

 

 

Följande avsnitt i Epos handlar om mannens utvidgade föräldraroll, detta avsnitt kännetecknas 

enbart av den positiva jämställdhetsberättelsen.
157

 I Alla tiders historia behandlas ämnet under 

avsnittet ”Kvinnorna i välfärdssamhället”.
158

 I avsnittet, som även fokuserar på kvinnornas intåg på 

arbetsmarknaden, lyfter boken fram ett par av de reformer som bidragit till att pappor givits större 

möjligheter att vara hemma med sina barn.
159

 I Alla tiders historia avslutas avsnittet med ett stycke 

som kännetecknas av en negativ jämställdhetsberättelse: 

 

Fortfarande är kvinnorna underrepresenterade i företagens och fackföreningarnas styrelser, inom 

de politiska partierna osv. och i löneförhandlingarna halkar kvinnorna efter. I hemmet är det 

kvinnorna som har huvudansvaret för barn och hushåll. Den faktiska jämställdheten låter ännu 

vänta på sig.
160

 

 

I Perspektiv på historien behandlas mannens förändrade roll i hemmet i den allmänna 

beskrivningen av kvinnokamp och jämställdhetsreformer. Intressant är att Perspektiv på historien 

kännetecknas av en tydligt positiv jämställdhetsberättelse. Sverige målas upp som ett föregångsland 

i världen:  

 

Än idag är « pappaledighet » ett av de inslag i det svenska socialförsäkringssystemet som väcker 

mest förundran utomlands.
161

 

 

Perspektiv på historien framhäver det svenska i ”fenomenet” pappaledighet genom att kontrastera 

den med utlandet. De tre böckerna behandlar till synes jämställdheten gällande mannens roll i 

hemmet på olika sätt.  

 

I Perspektiv på historien finns en separat textruta som täcker en helsida och behandlar Pippi 

Långstrump i samband med jämställdhetsdebatten. Texten fokuserar på Pippi Långstrumps 

betydelse som förebild för unga flickor och kvinnor då Pippi Långstrump kan betraktas som ett 
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slags uppror mot rådande könsnormer.
162

 Värt att notera är att jämställdhetsberättelsen här blir 

personifierad vilket är ovanligt för de tre böcker vi studerat. 

 

I Alla tiders historia finns till skillnad mot de andra böckerna ett separat avsnitt som behandlar 

kärnfamiljen och uppluckringen av kärnfamiljsidealen. Boken beskriver att det idag råder en större 

acceptans för olika familjekonstellationer. 

 

Under de senaste decennierna har äktenskapsbalken förändrats så den blivit könsneutral. Likaså 

har samkönade par fått rätt till adoption. Den gamla kärnfamiljen är fortfarande vanligast, men 

inte lika vanlig som för några generationer sedan.
163

  

 

Sett till de tre böcker vi har studerat är detta avsnitt unikt för Alla tiders historia, det blir således ett 

intressant inslag i jämställdhetsberättelsen. Att även denna del av jämställdhetsberättelsen ges 

utrymme i boken anser vi tyder på en vidgning av jämställdhetsbegreppets beskrivning i 

läroböckerna där hänsyn tas till andra faktorer än enbart kön. Detta är heller inte något som 

Danielsson Malmros beskrivit i sin studie. I övrigt stämmer det vi funnit av jämställdhetsberättelsen 

i läroböckerna väl överrens med de mönster Danielsson Malmros funnit. Möjligtvis har den 

negativa jämställdhetsberättelsen givits mer utrymme i de läroböcker vi studerat. 

Svenskhet 
 

Laine-Sveiby beskriver svenskhet som normer och värderingar som delas av hela nationen, från 

Ystad i söder till Haparanda i norr. Ovanstående fem berättelser om svenskhet, som läroböckerna 

förmedlar, utgörs just av normer och värderingar som kan förstås och delas av människor i hela 

Sverige.
164

 De fem berättelserna kan således beskrivas som just svenskhet. De normer och 

värderingar som berättelserna förmedlar kommer till uttryck i Epos, Perspektiv på historien och 

Alla tiders historia i form av texter om händelser och personer. De personer och händelser genom 

vilka normer och värderingar förmedlas anser vi därför är viktiga att belysa.  

 

Den första av de två perioder vi valt att studera är Gustav Vasa och den svenska stormaktstiden. 

Denna period har länge varit en viktig del i skapandet av svenskhet. Gustav Vasa och de stora 

krigarkungarna har hyllats i otaliga hjälteepos.
165

 I takt med att synen på svenskhet förändrats har 

                                                 
162

 Nyström, 2011, s.369. 
163

 Almgren, Bergström & Löwgren, 2011, s.431. 
164

 Laine-Sveiby, 1987, s.12. 
165

 Hall, 2000, s.85. 



33 

 

också glorifieringen av kungarnas insatser på slagfälten kommit att bli allt mindre väsentliga. 

Istället har insatser på idrottsbanan, inom vetenskapen och inom politiken kommit att definiera 

synen av svenskhet.
166

 

 

I både Perspektiv på historien och Alla tiders historia framställs Gustav Vasa som en symbol för 

Sverige. Alla tiders historia beskriver till och med Gustav Vasa som en av den svenska historiens 

stora hjältar tillsammans med Engelbrekt och Gustav II Adolf.
167

 Epos skiljer sig här från de andra 

två böckerna då Epos endast behandlar Vasa i ett mycket kort stycke. Både i Perspektiv på historien 

och i Alla tiders historia handlar berättelserna om Vasa nästan enbart om hur han reformerade 

Sverige. Han benämns som ”reformatorn” i Perspektiv på historien
168

 och ”riksbyggmästaren” i 

Alla tiders historia.
169

 Gustav Vasa beskrivs i böckerna som något av en landsfader vilket 

legitimeras av hans insatser inom poltiken och samhällsutveckling. Detta skiljer sig mot de mer 

klassiska beskrivningarna av Vasa vilka fokuserade på att han fördrev den danske kungen Kristian 

samt att han enade Sverige.
170

 Vi anser därför att Vasa även idag beskrivs som en landsfader men på 

andra grunder än tidigare.  

 

Skiftet i synen på svenskhet som pågått under 1900-talet, där politiska insatser kommit att bli 

viktigare är stordåd på slagfältet, kan också förklara varför Epos i sådan liten utsträckning 

behandlar den svenska stormaktstiden. I Epos nämns vare sig Gustav II Adolf eller Karl XII i den 

korta text som finns om stormaktstiden.
171

 Vi menar att den syn Epos förmedlar av svenskhet 

stämmer väl överrens med de normer om fred och neutralitet som återfinns i Danielsson Malmros 

fem berättelser. Då dessa normer kan anses beskriva svenskhet är det inte märkvärdigt att historier 

om krig inte ägnas mer utrymme i Epos. 

 

I Epos beskrivning av vasatiden och stormaktstiden har folket, och framförallt kvinnorna, givits 

större plats än i de andra två böckerna. Epos lyfter fram kvinnornas arbete på gårdarna under 1600-

talet som viktigt för den svenska ekonomin. 

 

Hemma fick kvinnorna ta över en stor del av arbetet på gårdarna, och Sverige fick ett stort 

kvinnoöverskott. Ändå utvecklades den svenska ekonomin under 1600-talet. Att kvinnorna 
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kunde hålla uppe produktionen inom jordbruket är inte så förvånande, för det har hänt vid andra 

kristider också, som till exempel under de båda världskrigen på 1900-talet. 
172

 

  

Att folket, i detta exempel kvinnorna, blir en del av historieskrivningen är inte märkvärdigt då Hall 

skriver att folket i allt större grad kommit att bli en symbol för svenskhet.173 Anmärkningsvärt i 

citatet är beskrivningen av svensken som hårt arbetande och flitig. Detta tycks vara värden som är 

ständigt återkommande i synen på svenskhet. Hall skriver att på 1800-talet såväl som på 1900-talet 

har dessa värden ansetts centrala i synen på vad svenskhet är.
174

 Det är också värden som 

återkommer i flera av Danielsson Malmros berättelser. 

 

Varken i Alla tiders historia eller i Perspektiv på historien ägnas folket någon uppmärksamhet i 

beskrivningen av vasatiden och stormaktstiden. Böckerna har ett traditionellt innehåll där fokus 

riktas mot kungen och andra makthavare. De båda böckerna beskriver även de krig som Sverige var 

delaktiga i under epoken, men utan att glorifiera dem. Både Alla tiders historia och Perspektiv på 

historien antar en kritisk hållning till Sveriges delaktighet i krigen. Den anklagande 

historieskrivningen ges således allt större utrymme i läroböckerna vilket även framkom i analysen 

av de fem berättelserna.  

 

Den andra perioden vi valt att studera är Sverige under efterkrigstiden. Även det är en period i 

Sveriges historia som vi tycker kännetecknas av stora samhällsförändringar. Hall skriver att det 

främst är politiker som kommit att bli symboler för svenskhet under andra halvan av 1900-talet.
175 

De politiker som läroböckerna lyfter fram, samt deras politikiska gärningar, anser vi därför bör ses 

som viktiga för att förstå vilken syn på svenskhet böckerna förmedlar. 

 

Den politiker som ges mest utrymme i läroböckerna är Olof Palme. Precis som i berättelsen om 

Gustav Vasa får han personifiera samhällsutvecklingen. I de tre läroböckerna tolkar vi att Palme 

beskrivs främst utifrån sina utrikespolitiska insatser. I Epos beskrivs han som en kämpe för en mer 

fredlig värld.  

 

Han engagerade sig för tredje världens frigörelse och utveckling, för nedrustning och 

avspänning. Hans retorik kunde vara skarp och känsloladdad.
176
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Även i Perspektiv på historien beskrivs Palme som en fredlig person som tänkte sig Sverige som ett 

neutralt land i världspolitiken.
177

 I beskrivningarna av Palme är just fred och solidaritet värden som 

återkommer. Vi menar därför att fred och solidaritet blir värden som böckerna förmedlar som 

svenskhet. Anmärkningsvärt i böckernas beskrivning av efterkrigstiden är att även sociala reformer 

får symbolisera svenska värden. Vi menar att beskrivningarna av ”Den svenska modellen” och 

folkhemmet förmedlar samma värden om solidaritet, rättvisa och jämställdhet som beskrivningarna 

av Olof Palme. I Perspektiv på historien får även Pippi Långstrump personifiera värden som 

jämställdhet och frihet.  

 

Självständigheten hos Pippi Långstrump kom också till uttryck i kraven på jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Säkert hade detta skett även utan Pippi Långstrump. Men alla ungdomarna 

som under efterkrigstiden tänkte så hade säkert läst om den starka flickan i Astrid Lindgrens 

bok.
178

 

 

I böckernas beskrivningar av efterkrigstiden förmedlas dessa värden i klartext och behöver inte 

utläsas mellan raderna vilket är fallet i böckernas beskrivningar av Gustav Vasa och stormaktstiden 

Det blir således tydligt för läsaren vilka normer och värderingar läroböckerna beskriver som 

svenska. Detta antagande styrks även av att Danielsson Malmros fem berättelser, vilka beskriver 

svenskhet i form av normer och värden, framkommer tydligast i läroböckernas beskrivningar av 

efterkrigstiden.  

 

En stor del av efterkrigstidens historia personifieras även av det svenska folket. Detta sker främst 

genom att beskriva människors politiska kamp för ökade fri- och rättigheter. I Perspektiv på 

historien framkommer detta bland annat i avsnittet om kvinnornas kamp för lika villkor.
179

 

Berättelserna förmedlar samma värden och normer som beskrivits ovan. 
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Koppling till Lgy11 
 

Resultatet av vår analys gällande berättelser av svenskhet samt begreppet svenskhet i läroböckerna 

visar hur och på vilket sätt läroboksförfattarna tolkat läroplanens innehåll. Valet och 

beskrivningarna av historiska personer och händelser visar vilken syn på svenskhet läroböckerna 

förmedlar. I skolans värdegrund står beskrivet hur skolan ska agera fostrande för eleverna.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.
180

 

 

Skolans värdegrund ska genomsyra hela verksamheten oavsett ämne och inriktning. Alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och solidaritet är alla 

begrepp som kommer till uttryck i alla de fem berättelserna om svenskhet. Intressant att fundera på 

är hur den anklagande historieskrivningen, som blivit allt vanligare, påverkar i citatet nämnda 

värden. Då läroböckerna inte längre förmedlar en enbart idealiserande bild av Sveriges historia, 

utan vid ett flertal tillfällen istället beskriver skeenden i Sveriges historia där ovanstående värden 

inte efterföljts, kan man ställa sig frågande huruvida elevernas uppfattning av dessa värden kommer 

att förändras. 

 

I det centrala innehållet för historia 1b står skrivet att undervisningen ska ge eleverna kunskap om 

gemensamma kulturarv och fostran. 

 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av 

historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, 

och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
181

   

 

I det centrala innehållet finns det tydliga drag till samtliga fem berättelser i undersökningen. I 

ovanstående citat återfinns även en möjlig orsak till att den anklagande historieskrivningen givits 

mer utrymme i läroböcker skrivna efter Lgy11:as riktlinjer. Den anklagande historieskrivningen 

beskriver andra föreställningar av berättelserna och utmanar därmed bilden av vad som är vårt 

gemensamma kulturarv och vad som anses som svenskhet.  

 

                                                 
180

 Skolverket, 2011, s.5. 
181

 Skolverket, 2011, s.73. 



37 

 

I beskrivningen av skolans värdegrund finns målet att fostra eleverna till att bli toleranta, generösa 

och ansvarstagande samhällsmedborgare.  

 

I överrensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.
182

 

 

I vilken grad kristen tradition idag ska ses som en del av svenskheten lägger vi ingen värdering i. 

Dock är det intressant att värdegrunden lyfter fram värden som rättskänsla, generositet och tolerans 

vilka alla kommer till uttryck i de fem berättelserna. Det är i sig inte märkligt att dessa, och 

liknande värden, är återkommande i såväl läroböcker, läroplanen som värdegrunden. Den samtida 

synen på svenskhet bör, likt vad som framgått i denna studie, genomsyra hela samhället och 

påverka läroboksförfattare såväl som värdegrundsförfattare. Då vår analys tyder på att dessa värden, 

som är representativa för de fem berättelserna, idag är en viktig del i vår samtida uppfattning av 

svenskhet ter det sig logiskt att de förekommer i läroböckerna samt skolverkets riktlinjer. 
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Didaktiska implikationer 
 

Det bör vara viktigt för historielärare att fundera över den information som förmedlas till eleverna, 

inte minst gällande vad som anses vara svenskhet och det svenska kulturarvet. David Rosenlund, 

som skrivit Att hantera historia med ett öga stängt, menar att historielärare kan arbeta med historia 

på två olika sätt. Antingen kan läraren ha ett dåtidsinriktat synsätt eller ett samtidsinriktat synsätt. I 

det dåtidsinriktade synsättet förmedlas historien som berättelser om det förflutna medan det 

samtidsinriktade synsättet försöker förstå dagens samhälle genom historien.
183

 I kunskapskraven för 

betyget E i historia 1b på gymnasiet följande: 

 

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla 

omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
184 

 

Oavsett lärarens synsätt går det alltså inte att förbise det samtidsinriktade synsättet. Vi anser att det 

är just i de bitar av historieundervisningen som rör det samtidsinriktade synsättet samt hur historia 

kan användas på olika sätt som vår uppsats bidrar med relevant kunskap. För lärare torde de 

kunskaper som uppsatsen förmedlar om dels läroböckernas sätt att förmedla historia, de värderingar 

och den syn på svenskhet som förmedlas samt den utveckling som skett på dessa punkter vara 

viktiga. Detta då uppsatsen visat att förändringar i synen på svenskhet kan beskriva en samhällelig 

utveckling och därmed knyter an till kunskapskraven i historia 1b. Uppsatsen kan även inspirera 

lärare att låta eleverna genomföra liknande undersökningar som vi har gjort, detta genom att 

jämföra nya och gamla historieböcker för att se hur dessa beskriver samma händelser. 

 

Rosenlund menar att läroböckerna innehåller en ”färdigpaketerad historia” som eleverna får ta del 

av.
185

 Men även lärare tar ofta hjälp av läroböckernas innehåll. När vi har varit ute och gjort praktik 

har vi sett att läroboken ofta agerar hjälpmedel för läraren i planeringen och utformningen av 

lektioner. Det torde då vara viktigt att läraren har kunskaper om de synsätt och värderingar 

böckerna förmedlar vilket är något vår uppsats bidrar till. Rosenlund skriver att elever ofta tolkar 

läroböckernas innehåll som objektiva sanningar och inte granskar innehållet kritiskt.
186

 Att läraren 

då är medveten om de värderingar och synsätt som förmedlas i läroböckerna och i sin tur kan få 

eleverna att arbeta med att värdera och granska dessa i klassrummet blir därför viktigt.  
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Slutsats 

 

I analysen av Epos, Alla tiders historia och Perspektiv på historien har vi funnit att de fem 

berättelser som Danielsson Malmros beskrivit i sin studie kommer till uttryck på liknande sätt i de 

läroböcker vi studerat. Berättelserna ges dock olika mycket utrymme och gestaltas på lite olika sätt i 

de olika läroböckerna. En intressant skillnad jämfört med Danielsson Malmros resultat är att den 

anklagande historieskrivningen fått mer utrymme i läroböcker skrivna för Lgy11 och att den nu 

återfinns i alla fem berättelserna. På det stora hela stämmer dock mönstret vi lyckats urskilja i de 

olika berättelserna väl överrens med de mönster som Danielsson Malmros beskrivit.  

 

Den beskrivning av svenskhet som berättelserna förmedlar utgörs främst av normer och värden. I 

läroböckerna symboliseras dessa värden främst av makthavare såsom kungar och politiker men 

också av sociala reformer och fiktiva personer. Makthavarna beskrivs främst utifrån deras politiska 

gärningar. Ett exempel är böckernas framställning av Gustav Vasa som nästan enbart behandlar 

hans roll som samhällsbyggare. Böckernas fokus på politiska gärningar kan hjälpa oss förstå varför 

krigslystna kungar som Gustav II Adolf och Karl XII, tidigare starkt förknippade med svenskhet, 

inte längre lyfts fram som symboler för svenskhet. Vi menar att de normer och värden som kommer 

till uttryck i Danielsson Malmros fem berättelser, och som förmedlas genom läroböckernas texter 

om historiska händelser och personer, kan sägas beskriva vad svenskhet är. Exempel på sådana 

värden är neutralitet, jämställdhet, solidaritet och gästvänlighet  

 

Vi kan även konstatera att det läroböckerna förmedlar som svenskhet, det vill säga normer och 

värden, stämmer väl överrens med läroplanens mål och föreskrifter. Vi lyfter dock frågan hur den 

anklagande historieskrivningen, som delvis ifrågasätter dessa värden, kan komma att påverka 

eleverna.    
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