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SAMMANFATTNING

Den svenska identiteten formas i mötet med andra kulturer. Under de senaste 
decennierna har folk från alla världens hörn invandrat till Sverige. Denna process 
påverkar också det svenska samhället och dess grunder. Sverige har haft förmånen att 
stå utanför båda världskrigen under 1900-talet. Därför har behovet av att försvara och 
definiera sin identitet inte varit lika stort som i många andra länder. Men situationen 
har förändrats även i Sverige.  De etniska konflikterna i Europa, ökad invandring  från 
andra länder och välfärdssamhällets kris har väckt intresset för historien och 
identiteten på nytt. Det svenska skolväsendet måste ta hänsyn till elever med en annan 
kulturbakgrund. Vad som är svenskt måste omdefinieras och omformuleras. 

I ett historiskt perspektiv har Sverige dock varit ett land som har erövrat områden som 
har tillhört andra folkslag och det har invandrat folk från grannländerna och övriga 
Europa till Sverige sedan århundraden tillbaka. Finland som region har tillhört  det 
svenska riket, och finländare har invandrat till nuvarande svenska trakter sedan 
medeltiden. Hur de svenska läroböckerna beskriver Finland och finländare berättar 
också om hur svenskarna ser på sig själva och sin kultur.  Den här uppsatsens syfte är 
att undersöka vilka uppfattningar om den svenska nationen och identiteten kan läsas 
av skolans aktuella historie- och samhällskunskapsböckers bild av Finland och 
finländare.

Läroplanen, det grundläggande dokumentet för den svenska skolans värdegrund, 
betonar vikten av den egna identitetens förstärkning samt  förståelse för andra.  Även 
läroboksförfattarna måste ta hänsyn till dessa mål. Att kombinera dessa två mål är inte 
alltid enkelt. Samhällskunskap och historia omfattar ett mycket stort ämnesområde. 
Urvalet av händelser och företeelser blir avgörande. Vår samtid avgör vilka 
företeelser vi betraktar som intressanta att granska i dagens samhälle och i det 
förflutna. Men  vår nutida uppfattning om vad som är viktigt formas inte fritt från 
andra tiders sätt att se på samhället och dess historia.

De svenska läroböckernas bild av Finland varierar beroende  på tidsperioden och 
företeelsen som beskrivs. Urvalet av materialet har blivit gjort utgående från vad som 
har varit intressant att berätta från ett svenskt perspektiv. Under det svenska 
herraväldets tid är Finland en avlägsen och relativt ointressant landsända.  Det 
intressanta i Finlands historia och samhälle under de nyare tiderna är landets 
konflikter och kriser med Ryssland. Den finska riksdagsreformen 1905 presenteras 
dock som ett positivt utvecklingssteg. Sverige är Finlands välgörare och beskyddare.  
Finland och finländare har nästan ingenting att bidra Sverige med. Ett undantag har 
dock varit att grannlandet i öst har försedd den svenska industrin med arbetskraft. Det 
är svårt att hantera det mångkulturella på ett jämbördigt sätt ens med elever från 
Norden. 
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I. Att undersöka nationalitet och identitet

Folkhemmet byggdes åt det svenska folket. Under mellankrigstiden utvecklades 

folkhemsidén jämsides med det nationella tänkandet. Tanken om att varje folk skall 

ha en egen stat att styra över är dock relativt ung. Den började utvecklas först i slutet 

på 1700-talet och expanderades under industrialismens genombrott. 

Folkhemsbyggarna betraktade Sverige som en homogen stat. Detsamma har forskare 

med fokus på nationell identitet gjort. (stergård,1999; Johansson, 2001)

Under de senaste decennierna har det dock invandrat folk från alla världens hörn till 

Sverige. Många är politiska flyktingar, andra söker bättre möjligheter till arbete och 

försörjning. Nykomlingarna talar andra språk, har andra seder och utövar någon annan 

religion än kristendomen. De ser också annorlunda ut. Gatubilden speciellt i större 

städer har blivit mycket mer internationell. Sverige anses ha blivit ett mångkulturellt 

land. Men det svenska riket har varit nationellt relativt homogent egentligen bara 

under första hälften av 1900-talet. Under århundaren har Sverige förvaltat områden 

som andra folkslag har bott i eller det har strömmat folk från grannländerna och 

övriga Europa till svensk mark fastän dessa invandrade inte syns lika mycket i 

gatubilden som en del av de nyaste invandrarna.1

Jämsides med folkströmningarna sker det en successiv sammansmältning med den 

dominerande kulturen och en blandning av kulturer. De som invandrar i vuxen ålder 

bevarar förmodligen mer av sin identitet som bygger på den kultur man kommer ifrån 

fastän man lär sig att fungera i det nya samhället. Medföljande barn assimileras mer 

1 Med invandring menas i denna uppsats att människor från andra länder med rötter i dessa länders 
kulturer flyttar bestående till Sverige av olika orsaker. 

2 Begreppet invandrare åsyftar i denna uppsats till etnisk tillhörighet, alltså det är frågan om människor 
tillhörande andra kulturer än den svenska som har invandrat till Sverige eller deras barn och barnbarn. 
De eller deras föräldrar eller far- eller morföräldrar har inte svenska som modersmål. Vid årsslutet 
2003 räknades det att 16% av Sveriges befolkning bestod av personer med utländsk bakgrund. 
Dessutom fanns det 6% invånare med bara en förälder född i Sverige. (Nilsson, 2004. s. 10)
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genom skolan och kamratkretsen. Barnen som föds här blir medlemmar i två kulturer. 

De kan bilda familj med svenskar1 eller med medlemmar från andra kulturer.

Denna utveckling medför förändringar i samhället. Nykomlingarna måste lära sig 

svenska, deras barn går ofta i svensk skola och deltar i en undervisning som utgår från 

svenska omständigheter. Det är under uppväxten man lägger grunden till sin identitet 

och personlighet. Samhället måste uppmärksamma var ungdomar med utländska 

föräldrar kommer att höra hemma, om det uppstår motsättningar och konflikter mellan 

olika samhällsuppfattningar och levnadssätt eller ett fruktbart samspel inom skolan 

och i övriga samhället eller om de blir isolerade. Kommer dessa ungdomar att känna 

att de får stöd och bekräftelse för sina båda identiteter eller att uppleva att de enbart 

måste lära sig den dominerande kulturens sätt att se på världen?  En viktig fråga är 

också hur relationen mellan föräldrar och barn påverkas av deras olika 

förhållningssätt till sina identiteter.

Invandring påverkar också uppfattningar om den svenska nationen och identiteten. 

Skolan har arbetat intensivt med en värdegrund under den senaste tiden. Enligt 

läroplanen från 1994 skall skolan främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse. Enligt skolans värdegrund  skall man sträva efter internationalisering 

och förståelse för olikheter. Men värdegrunden bygger ändå fortfarande på 

kristendomen och västerländsk humanism. Hur får man dessa mål att harmoniera? 

Samhällskunskap och historia är centrala ämnen i skolan när det gäller insikt och 

förståelse för hur samhället  fungerar, vilka vi är. Det mångkulturella ställer nya 

utmaningar till hur man formar undervisningen. Skolan måste fråga sig själv vems 

historia man lär, vems samhälle det är frågan om. Skolans läroböcker representerar en 

viss officiell samhällssyn. Vilken bild av Sverige får eleverna genom skolans 

undervisningsmaterial ifråga om det mångkulturella och nationen? 

En stor del av de nya invandrarna kommer från fjärran länder, vilkas historia och 

samhällsskick det inte har varit så centralt att studera i Sverige. Å andra sidan är de 

representanter för andra stora världsreligioner. Sverige har haft förmånen att leva i

_____________________________________________________________________
1 Begreppet svenskar åsyftar i denna uppsats till etnisk tillhörighet, alltså det är frågan om människor 
som har bott i flera generationen i Sverige med svenska som modersmål.
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fred med sina grannar under de senaste två århundradena, men tidigare har landet 

upprepade gånger varit i krig med grannländerna. Landets gränser har blivit flyttade 

avsevärt, många gånger. Vilka som har tillhört Sverige har varierat kraftigt under 

tiderna. Danmark är en gammal fiende och konkurrent. En stor del av det gamla 

danska kungariket är i dag svenskt. Under 1600-talet förvaltade Sverige tyska och 

baltiska områden. Även Norge hade under hundra års tid en union med Sverige. En 

stor andel av invandrarna kommer också från dessa länder. Hur skolans läroböcker 

behandlar dessa människor med ett långt förflutet i Sverige, om de ses som svenskar 

eller om de inte existerar eller om de ses som främlingar kan berätta någonting om 

problematiken med det mångkulturella i skolan.

Finland var också en avlägsen del i det svenska riket. Dess samhällsstruktur byggdes 

på svensk grund trots att folket var ett annat. Även efter ryssarnas erövring av landet 

fortsatte den svenska samhällsbyggnaden att förvalta landet. Det har varit ett nära 

samarbete mellan länderna även efter Finlands självständighet. Landet är dessutom 

tvåspråkigt, både finska och svenska är landets officiella språk. Finländarna är också 

den största invandrargruppen i Sverige.1, 2 Tornedalen har blivit bosatt av finskspråkig 

befolkning på båda sidor om älven. Detsamma gäller till en stor del skogstrakterna i 

Värmland och Dalarna. Därför är det intressant att studera vilken roll finländarna 

inom och utom Sverige får i svenska samhällskunskap- och historieböcker och hur de 

beskrivs. Kan denna stora grupp i det svenska samhället hitta någonting om sig själva 

i läroböckernas värld och vad berättar det om den svenska identiteten?

_____________________________________________________________________
1 Arbetskraftinvandringen var störst under 1950- och -60-talen. Antalet finländare i Sverige växte från 
45 000 år 1950 till 235 000 år 1970. Därefter har dock antalet finländare bosatta i Sverige sjunkit. 
Många av dem som flyttade till Sverige för arbetets skull har senare återvänt till Finland. År 2003 fanns 
det uppskattningsvis 189 000 finländare bosatta i Sverige. Samma utveckling gäller andra nordbor. 
(Nilsson, s. 22-25, 31)

2 Begreppet finländare åsyftar i denna uppsats både till den finskspråkiga och svenskspråkiga 
befolkningen i Finland. Andelen svenskspråkiga räknas i dag att vara ca 6% av befolkningen. 
(Tilastokeskus)  Dessutom är Finland på tredje plats efter USA och Norge i frågan om antalet 
utlandssvenskar. (Nilsson, s. 83)
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I.1 Syfte och frågeställningar

Trots att Sverige har betraktats som ett homogent kulturellt område är det svenska 

rikets historia i ett längre perspektiv många folkslags historia. Den här uppsatsens 

syfte är att granska vilken syn på den svenska nationen den svenska gymnasieskolans 

läroböcker i historia och samhällskunskap representerar. Fokus ligger på finländarnas 

och Finlands roll i den svenska historien och samhällsbyggnaden. Vad berättar synen 

på det finska om den svenska identiteten? 

För att uppfylla detta kommer uppsatsen att fokusera på ett antal frågeställningar: 

 Hur mycket utrymme ägnas i böckerna åt Finland och finländarna med tanke på 

landets historiska del som region i Sverige eller som ett nordiskt grannland eller 

finländarna som del i Sveriges befolkning?

 Läroböckernas och skolplanens intentioner har ett samband med samhällets 

intentioner i stort. Vilka uppfattningar om nationalitet och svensk identitet ligger i 

bakgrunden till böckernas uppfattningar om finländare? 

 Bilden av Finland är historiskt den överordnades bild av en underordnad. Vilken 

betydelse och vilka roller har Finland som region och finländare som folk för 

Sverige? Vilken betydelse har situationsutvecklingen i gränstrakterna mot 

Ryssland för Sverige?

 Från vems perspektiv beskriver man omständigheter? Vad betraktar svenskarna 

som nämnvärt i Finlands historia? Vad är det som inte nämns? Finns det någon 

skillnad i beskrivning av olika tidsperioder?
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I.2 Metod, material och avgränsningar

Den här uppsatsen granskar den svenska identiteten genom att analysera svenska 

läroböckers förhållningssätt till ett annat folk, finländare. Den vill kartlägga nuläget 

och hitta samband med forskning om svenskhetens utveckling och nationalitet. Det 

finns dock ingen entydig och alltäckande uppfattning om vad som ingår i den svenska 

identiteten. Identitets- och etnicitetsforskning har ofta granskat invandrarnas 

omständigheter, den dominerande kulturen betraktas som självklarhet. Hur den egna 

identiteten och uppfattningen om nationen omformas har blivit till en stor del 

historikernas sak att undersöka. Läroplanen är skolans grundläggande dokument i 

frågan om värdegrunden. Därför har bilden av skolans aktuella intentioner i frågan om 

identitet och etnicitet skapats med hjälp av detta dokument. 

Det mångkulturella kan man betrakta i Sverige från olika perspektiv:

 Man kan betrakta invandrarnas levnadsomständigheter i Sverige generellt. Då 

måste man först definiera på vilka grunder bestäms vilken nationell eller etnisk 

tillhörighet man har?  Kan man samtidigt tillhöra flera grupper? Man kan indela 

invandrarna i grupper efter utvandringsland, religion, språk eller etnicitet.

 Man kan också indela invandrarna i grupper beroende på av vilka skäl de har 

kommit till Sverige, exempelvis som arbetskraft eller flyktingar. I detta fall 

hamnar exempelvis människor från forna Jugoslavien i båda grupperna. 

 Man kan också indela invandrarna från ett historiskt perspektiv; å ena sidan 

människor med ursprung i trakter som har blivit delar av det svenska riket eller 

delar som en gång har tillhört Sverige såsom människor från Norden och 

Baltikum, från vilka länder en stor del av invandrarna också kommer, å andra 

sidan människor som kommer från fjärran länder mest under de senaste 

decennierna.

 Man kan också studera minoriteter såsom samer som under århundaren bott inom 

Sveriges gränser utan att bilda ett eget rike. 
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Finländare hör hemma i alla dessa perspektiv. Finland har varit en del av Sverige, 

finska barn kom under andra världskriget som flyktingar till Sverige, finländarna har 

invandrat till Sverige som arbetskraft samt under århundraden  har det bott en 

finsktalande minoritet inom landets nuvarande gränser. Dessutom har Finland en 

svenskspråkig minoritet, även många av den gruppen har invandrat till Sverige. 

Genom att fokusera uppsatsen på finländarnas del i skolans samhälls- och 

historieböcker kan man belysa många aspekter i den svenska synen på människor från 

andra kulturer.

Den här uppsatsen undersöker gymnasieskolans läroböcker som budbärare av en 

officiell samhällssyn. Skolan och läraren har i dag stor frihet att välja undervisningens 

innehåll i historia och samhällskunskap. Skolorna använder även mycket annat 

studiematerial men läroböckerna är ändå elevens grundmaterial och ger stomme till 

undervisningen. I elevens bruk är också böckerna bestående material på ett annat sätt 

än mera lösryckt övrigt informationsmaterial. Elevernas bild präglas förstås redan av 

grundskolans böcker men jag har valt att koncentrera mig på gymnasienivån för att 

kunna jämföra böcker som används parallellt på samma nivå. Eleverna i 

gymnasieskolorna kommer från olika skolor som har använt många olika böcker. 

Därför är det svårt att skapa en vertikal bild från materialet. Bilden skiftar ju från elev 

till elev. Jag har granskat böcker som används i skolorna i Luleå och Boden men 

dessa används också i övriga landet Böckerna som jag har granskat i samhällskunskap 

är Aspekt Samhälle A, Reflex och Zigma, i historia Alla tiders historia, Epos och 

Perspektiv på historia.

En lärobok i historia eller i samhällskunskap är ett försök att sammanställa ett mycket 

stort ämnesområde. Författarens urval av källmaterial och vilka företeelser hon/han 

vill lyfta fram blir helt avgörande. Viktigt är också på vilket sätt företeelserna 

beskrivs, i vilket sammanhang, från vilken synvinkel, vilka frågor eleven leds att 

fundera över. Lärobokens innehåll kan grunda sig på många olika historietolkningar. 

Det är inte heller enbart texten som påverkar. Även bildmaterialet är viktigt. En bild 

kan etsas in i minnet mer än långa beskrivningar i text. Bokens layout har också sin 

betydelse. Det är inte enbart viktigt vad som sägs, det är också viktigt vad som inte 

sägs.
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När man analyserar en boks redovisning av någonting hamnar man i en 

tolkningssituation. Författarna vill i sina böcker förmedla en viss uppfattning om 

företeelsen men hur mottagarna tolkar författarnas budskap beror även på andra 

faktorer än själva boken. Författarna till dessa böcker är hemmastadda i den svenska 

kulturen och skriver från den svenska kulturens perspektiv men böckerna läses även 

av elever med helt andra kulturbakgrunder. Eleverna har redan innan de läser boken 

en förförståelse mot vilken bokens innehåll bearbetas. Även elevers tolkningsramar är 

olika beroende på från vilken omgivning eleven kommer. Elever med utländsk 

bakgrund har med sig en annan förförståelse. Språket har en central roll i detta

sammanhang. En del begrepp kan vara främmande eller ha en annan betydelse i det 

egna språket. Elevers och forskares tolkningsramar är också olika. I 

samhällsorienterade ämnen har språk och kultur stor betydelse. (Bergström & Boréus, 

2000; Sjögren, 2001; Wikström, 2001)

Den här uppsatsens analys bygger på min egen tolkning av materialet. Jag har velat 

analysera den bild som ett antal aktuella läroböcker ger som officiella budbärare. För 

att uppsatsen inte skall bli för omfattande avgränsar den sig till färdiga böcker och 

undersöker inte grunder till författarnas materialval. Av samma skäl koncentrerar den 

sig på böckernas budskap utan att undersöka empirin i skolan. Jag har själv översatt 

citatena från finska i kapitel III.1. 
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I.3 Dispositionen

Uppsatsen granskar alltså vilken uppfattning om den svenska nationen och identiteten 

skolans läroböcker representerar i fråga om finländarna och Finland. Vilken 

uppfattning om finländarna skapas genom detta material både för elever med finsk 

förankring och andra?  Därför är det viktigt att förstå hur identiteten formas och 

utvecklas. Detta är en process som alltid sker i relation till andra människor. Den 

enskildes identitet samverkar i socialiseringsprocessen med andra och formar 

exempelvis etnisk och nationell identitet. Därför börjar uppsatsen med en granskning 

av centrala begrepp i problematiken såsom identitet, socialisering och etnicitet. 

Svenskarnas syn på sig själva som nation har inte heller blivit utvecklad utan 

kommunikation med folk i andra länder. Därför presenteras en del aktuell 

internationell  forskning om nationalitet och nationell identitet för att kunna spåra 

eventuella samband i det svenska fallet. Läroböckerna ger eleverna ett grovt urval 

från ett mycket stort ämnesområde. Därför är det viktigt att förstå hur bilden av 

historien och samhället formas i samhälls- och historieforskningen.

För att förstå nuläget och spåra olika kännetecken i den svenska synen på sin identitet 

och nationen granskas uppfattningar om den svenska identitetens utveckling i ett 

historiskt perspektiv med fokus på skolan. Skolans aktuella läroplan ger riktlinjer åt 

läroboksförfattarna att orientera sig efter. Den fungerar också som representant för 

statsmaktens nutida intentioner i undervisningen.

Granskning av läroböckernas bild av Finland börjar med en kort sammanfattning av 

centrala företeelser i Finlands historia för att skapa en översiktsbild för läsaren och för 

att kunna lyfta fram en aktuell historietolkning för att underlätta läsarens orientering i 

läroböckerna. Slutdiskussionen försöker hitta kopplingar mellan bilden av finländare, 

den svenska identiteten och den internationella forskningen om nationell identitet.
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I.4 Identitet, socialisering och etnicitet

Skolans läroplan betonar vikten av utvecklingen av elevens förståelse för olikheter 

och förstärkning av identitet. Men hur hör identiteten ihop med vilken etnisk 

folkgrupp eller nationalitet man tillhör? Hur formas den svenska identiteten? För att 

kunna granska denna problematik behöver begreppen identitet, socialisering och 

etnicitet en definition.

Identitet

Enligt Wrangsjö är identitet något som kan upplevas som ett slags självklar 

hemmastaddhet i den egna kroppen. Man upplever att man är samma jag trots 

förändringar och utveckling som sker under tidens gång. Men identiteten behöver 

bekräftas i samspel med omgivningen och den konkretiseras när man försöker 

formulera sig själv med någonting som känns viktigt, exempelvis med att "jag är 

svensk" eller "jag är finsk". Man har många olika delidentiteter. (Wrangsjö, 1995, 

s.44-45)  Enligt Imsen formas ungdomarnas identitet i familje-, skol- och 

kamratsammanhang. Det är viktigt att  identiteten, vem jag egentligen är, bygger på 

något kontinuerligt och bestående. Individen kan förstå sig själv bara med hjälp av 

den miljö hon eller han tillhör. Identiteten kan ses som individens sätt att tolka sig 

själv . Det är ens egen placering och funktion i ett socialt sammanhang. (Imsen, 2000, 

s.324, 329, 333)

Identiteten kan förknippas med olika betingelser beroende på var och under vilka 

förhållanden människor växer upp De som har starka band till sin familj och 

omgivning kan säga att "de är det de tillhör". Dessa människor är knutna till plats och 

miljö. Identitetsutveckling kräver också att man har sina rötter i det förflutna. (Imsen, 

s. 330, 333) Hur formas denna delidentitet när folk flyttar omkring ?  Invandrarbarn 

har en identitet på grund av sin familj och en annan på grund av orten och landet de 

bor i. Hur förhåller sig dessa olika delidentiteter till varandra? Imsen ger begreppet 

identitet definitionen: att ha en identitet är att känna sig själv och veta vad man står 

för. Det är en känsla av tillhörighet i förhållande till förfluten tid, nutid och framtid. 

Identitet innebär att  ha en stabil och trygg självuppfattning och att vara medveten om 

sin sociala förankring. (Imsen, s. 333)
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Socialisering

Identitet formas i samspel med andra människor. Socialisering innebär både 

målinriktad och icke målinriktad påverkan på individen från dess omgivning. 

Föräldrarna är barnets första socialiseringsagenter men de följs av lärare, kamrater 

och ledare av fritidsaktiviteter. Även massmedian påverkar vår identitet. Socialisering 

innebär delaktighet i ett brett spektrum av kulturvärden såsom språk, seder, 

beteendemönster, normer och värderingar. Men samhället förändras och därmed 

kulturmönstren och värden i kombination med  materiella förändringar som sker i 

samhället. Socialisering kan ta uttryck i både kollektiv och individuell fostran där den 

kollektiva står för gruppgemenskapen. Människor blir både objekt för socialisering 

men även direkta och indirekta socialisationsagenter för andra. (Imsen, s. 416-418)

Människorna har i dag större möjligheter att flytta mellan olika länder än tidigare. 

Men människor från samma land behåller kontakten med sina landsmän även i det 

nya landet. Att hamna i helt nya levnadsomständigheter kan till och med öka behovet 

av att ta vara på det gemensamma ursprunget. Även sådana länder som har varit 

etniskt relativt homogena är på väg att utvecklas till mera heterogena. Enligt Åhlund 

(1997) bidrar ökad globalisering till ökade möten mellan olika kulturer och människor 

från skilda länder. Samtidigt pågår en ökad orientering  mot det privata, 

lokalsamhälle, autencititet och rötter. Samhället har blivit mer etniskt delat både 

socialt och kulturellt. Fler blir definierade som dom. Samtidigt som Europa präglas av 

en kulturell mångfald och kulturella sammansmältningar förstärks också bilden av 

ökad intolerans och rasism. Enligt Ehn kan ungdomarnas relation till det nya 

samhället utvecklas åt två håll; antingen mot större öppenhet och tillvaratagande av 

olika möjligheter och ökat bekantskap med andra kulturer eller mot slutenhet och 

isolering i den egna gruppen eller i närliggande etniska grupper. (Ehn, 1988, s. 173-

181) Även den svenska identiteten omdefinieras, omvärderas och omformas i det 

mångkulturella samspelet på olika sätt. Det svenska samhället kan visa öppenhet eller 

slutenhet mot nykomlingarna. Det kan vilja assimilera nykomlingarna eller skapa en 

mera jämlik dialog med dem. 
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Etnicitet

Begreppet etnicitet är relativt nytt. Eriksen (1996, 1998) betonar det som ett 

dynamiskt begrepp men ser den gemensamma historien som viktig del i identiteten. 

Enligt honom består en etnisk grupp av människor som har ett gemensamt ursprung. 

Den kan även ha ett gemensamt territorium. Gruppen är en social gemenskap med 

sammanhållning baserad på exempelvis släktrelationer, gemensamma värderingar och 

seder samt en gemensam livsstil. Kommunikationen inom gruppen sker med ett 

gemensamt språk och gemensamma symboler. Religionen kan vara  samman-

bindande. Etnicitet uppstår genom sociala situationer och möten. Begreppet etnicitet 

kan ses i första hand som ett medel att definiera oss, begreppet rasism strävar i första 

hand att kategorisera dem.

Enligt Eriksen har medlemmarna i en etnisk grupp införlivat medlemskapet i sin 

självuppfattning. Historietolkningar är väsentliga i identitetsutveckling. Behovet av att 

skapa en glamorös bild av det gemensamma ursprunget har lett till att vetenskapsmän 

har varit sysselsatta med manipulerandet av historien och kulturella symboler vid 

skapandet av etniska identiteter och organisationer. Detta för sin del har lett till att 

etniciteten idag kan uppfattas som konstruerad. Den etniska identiteten  aktualiseras 

när den uppfattas som hotad exempelvis vid migration, demografiska eller 

ekonomiska och politiska förändringar och kriser. Även moderna samhällen använder 

myter och symboler. 

Hur formas individens etniska identitet? Väljer vi själva eller är vi produkter av den 

kultur och det samhälle vi har blivit socialiserade i? Det beror mycket på situationer 

människor befinner sig i. Men de sociala identiteterna är inte givna utan 

förhandlingsbara, de förändras när omständigheterna förändras. (Eriksen, 1998, s.42)  

Allt fler människor kommer att ha fler etniska identiteter. Andra eller tredje 

generationens invandrare är ett exempel. Andra kan räkna dem till föräldragruppen 

samtidigt som de själva kan uppfatta sig själva som en del av majoritetskulturen. De 

är ofta tvåspråkiga. Det är en tillgång men det skapar också identitetslöshet. De 

uppfattas av andra som invandrade samtidigt som de inte kan känna sig hemma i 

föräldrarnas hemland för att de har blivit socialiserade i det nya landet. (Eriksen, 

1998, s. 81-84)
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I.5 Uppfattningar om nationalitet och nationell identitet

När politiken kommer in i bilden skiftar den etniska identiteten till den nationella 

identiteten. Alla nationer har dock ingen egen stat som identiteten kan förknippas 

med. Då har man valt istället att tala om etnisk identitet. Etnisk identitet kan logiskt 

förhålla sig till nationell identitet på fyra olika sätt: 1) som underkategori till nationell 

identitet, 2) som en historisk föregångare, 3) som en konkurrerande identitet eller 4) 

som en övergripande kategori där nationell identitet behandlas som ett särfall av 

etnisk identitet. I norden täcker stat, samhälle och nation varandra mer än på andra 

håll. Det är svårt att skilja mellan statlig, nationell, etnisk och regional identitet. 

(stergård, 1999, s. 526) Historia och samhällskunskap är skolämnen i vilka 

kunskapen formas mycket på grunden av både den etniska men kanske ännu i större 

grad den nationella identiteten som finns.

Det finns forskare som lägger tyngden på det funktionella i utformning av etnisk eller 

nationell identitet. Den historiska och kulturella gemenskapskänslan företräds av ett 

funktionellt behov. Brittiske sociologen Anthony Smith betraktar dock varje etnisk 

grupp som en potentiell nation. Han betonar på samma sätt som Eriksen vikten av 

komplexet av myter och symboler oberoende av deras historiska sanningshalt i 

skapandet av etnisk identitet. Han talar om de konstituerande myterna för det etniska 

samhället. (Smith, 1996, pp. 189-197)

Orden nation och folk härstammar från latinets "natio" och "populus". "Natio" 

kommer från verbet "nascor" som betyder "jag är född" och hänvisar till tron på ett 

gemensamt ursprung. Under medeltiden betydde "natio" stam eller klan men ibland 

också folk som var född i samma land. Under 1600- och 1700-talen kom "nation" 

successivt att betyda invånarna i en stat. Språket blev förbundet med staten i 

utvecklingen av de klassiska territorialstaterna i Europa såsom England, Danmark och 

Sverige. Men nationsbegreppets subjekt skiftade med den franska revolutionen. Det 

kom att betyda ett politiskt definierat kollektiv. Det är alltså ett modernt fenomen att 

binda samman stat, folk och det nya politiska kollektivbegreppet nation. 
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Föreställningen om nationell identitet uppfanns av Johann Gottfried von Herder på 

1770-talet. Han menade att den nationella karaktären inte kunde ärvas utan bara läras 

in. Den var alltså socialt betvingad. Hans uppfattning blev utgångspunkten till både 

den romantiska, kulturella definitionen respektive den politiska definitionen av 

"nation". Den sistnämnda kom dock att skapa många missnöjda minoriteter. 

(stergård, s. 527-528)

Utvecklingen av stater med representativt styre skapade behovet av att granska 

nationalismens roll i utvecklingen av det politiska livet. Den dominerande 

definitionen av begreppet nation byggde på vissa ohållbara föreställningar om 

sambandet mellan språk, "ras" och politiska inställningar. Det fanns olika 

uppfattningar om ett representativt styre kan fungera utan denna föreställning om 

nationen. Enligt filosofen John Stuart Mill förutsatte ett representativt styre ett folk 

med gemenskapskänsla och ett gemensamt språk. Nationaliteten var ett nödvändigt 

men inte tillräckligt villkor för demokratin. Historikern Lord Acton däremot menade 

att kombinationen av olika nationer i en stat var en lika nödvändig förutsättning för 

det civiliserade livet som kombinationen av människor var för samhället. (stergård, 

ss. 528-530) Richard Rocky, en av nationalismens modernare teoretiker hävdade att 

utan nationalkänsla tenderade den politiska debatten att förlora sin vitalitet. 

(Johansson, 2001, s. 17)

Den forskningen som inte tar nationalism och nationell identitet för givet är bara ca 60 

år gammal. I början av 1800-talet framstod England och Frankrike som arketyper av 

nationell stat. (stergård, s. 527) I dessa länder hade dock staten blivit uppbyggd före 

den nationella känslans uppvaknande. Länderna kom att företräda en annan mer 

funktionell linje i nationsuppfattningen än andra, de betraktades som statsnationer. 

Alla medborgarna räknades tillhöra nationen oavsett ursprunget. I Central-, Nord- och 

Östeuropa blev tanken om det gemensamma ursprunget en bärande kraft. Dessa 

sistnämnda betraktades som nationsstater. Carton Hayes skilde på en "ursprunglig" 

och "härledd" nationalism. Den förstnämndas kännetecken var kamp för frihet och 

förening, den senare kunde utvecklas när ett folk hade fått sin egen stat. Thomas Kohn 
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ansåg Öst- och Centraleuropa representera östlig nationalism där själva rörelsen 

skapade sina stater. Den var också orienterad i kulturell riktning. Enligt Edward Sapir 

var det möjligt att kartlägga kulturella identiteter på strikt vetenskaplig grund. Efter 

andra världskriget utvecklade amerikanska antropologer exempelvis Margaret Mead 

studier av "nationella karaktärer" med tillämpning av hela den socialpsykologiska och 

beteendevetenskapliga begreppsapparaten. (stergård, s.531-532)

Intresset för att forska i statsbildning och nationsbyggande minskade under seklets 

senare hälft. Nationell identitet blev uppfattad som ett fenomen som konstruerats vid 

en tidpunkt för ett syfte. Moderniseringsparadigmen blev ledande. Reinhard Bendix 

såg nationsbyggandet som en strategi för de dominerande eliterna. Det förutsatte 

nedbrytning av den lokala solidariteten genom utveckling av universella 

statsmedborgerliga förpliktelser och rättigheter. Charles Tilly poängterade den unika 

karaktären hos västeuropeiska statsbildningarna efter 1500. De var centraliserare och 

skaffade sig monopol på de fysiska tvångsmedlen inom sina gränser. De expanderade 

med krig men kunde inkorporera de erövrade områdens befolkningar såsom Sverige 

lyckades försvenska en dansk befolkning under loppet av en och en halv generation i 

slutet av 1600-talet. Perry Andersson såg i nationsstaterna förutsättningen för 

kapitalismen som ekonomiskt system. (stergård, s.537-538) Ernest Gellner ansåg att 

det inte var meningsfullt att tala om nationalitet och nationalism i de agrarlitterära 

samhällena. Eliten och massorna var alltid åtskilda. Nationer och nationalism var för 

honom endast ett resultat av och en betingelse för det industriella samhället som 

krävde större kulturell homogenitet. (stergård, s.539-540) Benedict Andersson lade 

huvudvikten på kommunikationsaspekten. Han såg en stark faktor i formandet av 

identiteten i tryckerikonstens utveckling. Det möjliggjorde för människorna att känna 

samhörighet genom det skrivna ordet med människor som de annars inte kände. 

Enligt honom har dessa föreställda "nationer" fyllt en viktig psykologisk och 

ekonomisk funktion under den moderna sekulariserade kapitalismens speciella 

omständigheter. (stergård, s. 542)

Enligt dansken Michael Harbsmeier var nationell identitet  till skillnad från andra 

sociala identiteter totalt beroende av att den erkändes som en nationell särprägel av 

andra nationer. Denna nationella diskurs innebar att nationer inte uppfattade sig själva 
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som universella fenomen. Nationaliteter erkände de andra nationaliteterna som 

tillhörande en jämförbar kategori tvärtom mot exempelvis greker som betraktade 

andra som barbarer. De hade en underlägsen status. Men i slutändan vilar nationell 

identitet ändå på uteslutning av andra. (stergård, s.543-544) Nationalitetens och 

etnicitetens gränser är otydliga och förändliga. Dessutom korsar de andra gränser 

såsom språk eller religion.(Eriksen, 1998, s. 13-16) Enligt Hägg (2003) formar 

statsgränserna aktivt nationella identiteter. Ifall exempelvis gränserna i Norden hade 

formats annorlunda hade det också påverkat utformning av de skandinaviska språken.

Innehållet i begreppen nation och nationalism har alltså varierat under tiderna. De 

senaste decenniernas oroligheter har lyft upp intresset för nations- och 

etnicitetsstudier på nytt. Föreställningar  om vilka som anses tillhöra nationen varierar 

mellan länderna. Uppfattningar om nationalismens betydelse för den moderna staten 

varierar mellan forskarna. Man har betraktat nationalismen som konstruerad ideologi 

för att tjäna kapitalismens och den moderna statens syften samt som medel för de 

dominerande eliterna för att bryta ner lokalsamhället och skapa homogenitet och 

gemenskap i större enheter. Det finns länder i vilka staten har gått före nationalismen 

såsom Frankrike och länder i vilka nationalismen har företrätt staten såsom Tyskland. 

Forskningen verkar ha riktat sitt intresse mer till att kritiskt granska nationalismen 

utgångsläge och användandet av myterna än i undersökandet av på vilket sätt 

nationalismen och de nya statsgränserna har utvecklat människors kultur vidare. 

Forskarnas eget ursprung påverkar också forskningens inriktning. 
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I.6 Några synpunkter på historieforskningens och samhällsvetenskapens bild 
av det förflutna och nutiden

Skolans samhällskunskapsböcker presenterar ett urval av olika samhällsföreteelser för 

eleverna. Historieböckerna försöker på några hundra sidor sammanställa en bild av 

världshistorien för eleverna. Det medför stora generaliseringar i händelse-

beskrivningen och möjlighet till stora individuella skillnader i materialurvalet hos 

författarna. Men hur nära det verkliga är då historieforskarnas bild av det förflutna 

som läroböckerna använder som utgångsläge?  Har vi överhuvudtaget någon 

möjlighet att sätta oss in i en annan tid och få en sanningsenlig bild av vad som har 

hänt eller hur människorna har tänkt?

Vilka saker vi tar fram i historia beror på var vi står i nuet och vart vi vill gå i 

framtiden. Det beror på internationella konjunkturer, inre politiska händelser, 

kulturella och vetenskapliga trender. De tidsbundna framställningarna av det förflutna 

bidrar till att förklara en nutida verklighet. Skilda samhällsintressen speglas i 

historieuppfattningarna. Uppfattningar om samhällets roll, funktioner och status styr 

historiesynen. Den dokumenterade historien förändras i ljuset av den senare historien. 

Exempelvis frigjorde den irländska historien sig inte från myterna före 1960-talet. 

(Hobsbawn, 1999, s. 262-263, 301; Tosh, 2000, s. 152-153) 

Man har livligt diskuterat om partiskhet och objektivitet i historien. Enligt Hobsbawn 

är historikerns uppgift att vara mytdräpare men uppgiften är svår. Historikerna kan 

inte frigöra sig från tidens förutfattade meningar i tid och miljö. Rankes objektiva 

historieskrivning var motgift till upplysningshistorikernas utvecklingsscheman. Det 

handlar inte om oenighet om bevisade fakta utan om hur fakta skall väljas och 

kombineras och vilka slutsatser man kan dra av dem. Hypoteser och teorier kan 

stämma överens med fakta men det är inte säkert att de är de enda som stämmer 

överens med fakta. Hobsbawn betraktar debatten som viktig, därför har partiskhet 

positiva effekter. (Hobsbawn, s. 146-147)
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Historia kan betraktas som fakta eller som tolkning eller som medvetandegörande 

nyttoaspekt. Historia kan betrakts från förändringsperspektiv eller från kontinuitets-

perspektiv. Historien kan ha ett korttidsperspektiv eller ett långtidsperspektiv. All 

historisk forskning innebär ett urval ur den oändliga mångfalden av mänskliga 

aktiviteter i det förflutna och faktorer som påverkade dessa aktiviteter. Men det finns 

inga allmänt accepterade kriterier för hur man gör detta urval. Även historikerna blir 

gammalmodiga även om det går saktare än hos naturvetenskapen. (Hobsbawn, s. 73-

74)

Samhällsteoriernas roll i historia har blivit livligt diskuterat. Dagens problem är den 

historiska forskningens breddning, materialets expansion och ämnesmässig 

specialisering. Det var enklare att enbart forska i politisk historia. Därför har man lyft 

fram begreppet "total historia". Men den är ouppnåelig utan föreställningar om hur de 

mänskliga aspekterna är sammankopplade. Samhället har uppfattats som en organism, 

mekanism eller struktur. En stor fråga är om de stora historiska omvandlingarna visar 

gemensamma egenskaper. Hobsbawn anser att historien borde vara den generella 

strukturen för åtminstone samhällsvetenskapen. Man måste undersöka sambandet 

mellan saker som är lika och olika. Historien består av ett samspel mellan på olika sätt 

strukturerade samhällsenheter som ömsesidigt omformar varandra. Historia kan 

erbjuda motgiftet till samhällsvetarnas systembyggen som erbjuder patentlösningar på 

komplexa mänskliga problem. Det finns en spänning mellan mänsklig aktivitet och 

social strukturering. Man bygger institutioner vid behov och förkastar dem när de har 

tjänat sitt syfte. (Hobshawn, s.78-86; Tosh, s. 172-181)

De medeltida författarna uppfattade förändringen som linjär. På 1700-talet utvecklade 

man en framstegside som behöll sin position även under 1800-talet. Max Weber, en 

av 1800-talets framstående samhällsfilosofer såg den västerländska kapitalismen som 

höjdpunkten i den mänskliga historien. (Månsson, 1996 ) Hans samtida Karl Marx 

tolkade historien som de ekonomiska krafternas kamp med slutmålet i det 

kommunistiska samhället. Utvecklingsländernas historia på 1800- och 1900-talen är 

historien om olika försök att komma ifatt den mer avancerade världen genom att 

imitera den. (Hobsbawn, s. 15) Jürgen Habermas tolkade historien som de 

demokratiska krafternas och samhällsdialogens utveckling och denna tolkning har 

påverkat mycket hur vi vill granska historien i dag. Historien för honom är inte 



20

deterministisk men enligt hans synsätt  kan historien tolkas utgående från ett visst 

perspektiv i det nutida. (Andersen, 1999) 

Kontinuitetsperspektivet blir framstående under konflikttider när man behöver söka 

efter stabilitet och förbindelse med kollektiva minnen. Den nationella 

historieskrivningen söker ju samband med det nutida och forntidens myter. Det 

förflutna hjälper människor till avgränsad gemenskap i tid och rum. 

Nationsgemenskapen uppfattas som tidslös. Trots att marxisternas mål var 

internationella blev bildandet av nationsstater ett steg mot målet i den revolutionära 

processen. Omvärderingar av nationens förflutna kräver omvärderingar av den 

nationella identiteten. Nationalismen kan man betrakta som en historisk 

utvecklingsprocess om hur en nation har skapats med utgångspunkt i historia. 

(Hobsbawn, s. 17-22) Leon Festinger talar om kognitiv dissonans. Människan har 

behov av att forma kunskaper, värderingar och attityder till en enhet. När avståndet 

mellan det historiska idealet och verkligheten växer måste historietolkningen 

omvärderas. (Zander, 2001, s.464)

Alla dessa uppfattningar påverkar dagens historietolkningar och den bild av det 

förflutna som skolans läroböcker förmedlar när det gäller elevernas självbild och 

andra länder och kulturer. Webers syn färgar fortfarande vår historie- och samhällssyn 

trots att trycket från andra kulturers värderingar ökar. Även samhällskunskaps-

böckernas innehåll och urval beror på föreställningar om vilka samhällsfunktioner 

som är primära och hur samhället utvecklas. Uppfattningarna om historien och 

samhället omformas men inte fritt från andra tiders sätt att se på dessa.
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II. Den svenska identiteten och den svenska skolan

Hur ser den svenska identiteten ut då? Hur har den formats? Vilka är svenskar? Enligt 

Johansson är den nuvarande svenska identiteten modernitet, identiteten är knuten till 

nuet, progressiviteten. Homogeniteten och den gemensamma värdegrunden har skapat 

en vilja att tro gott om människor men samtidigt har den lett till en misstänksamhet 

mot avvikande beteenden. Det nationella har blivit underkommunicerat under 

efterkrigstiden. Därför är identiteten oklar. (Johansson, s.7-17) Som grundstomme till 

beskrivning av den svenska identitetens utveckling har jag valt att följa Göran Häggs 

nya översiktsbok om "Svenskhetens historia" från år 2003 därför att dess tolkning är 

intressant att jämföra med en samtida finsk historietolkning som jag granskar senare. 

Medvetna och omedvetna uppfattningar om svenskheten påverkar skolans läroplan 

och läroböcker.

II.1 Den svenska identiteten i ett historiskt perspektiv

Svenskheten har blivit formad under århundradens lopp. Hur man tolkar sin egen och 

andras historia berättar också om hur man ser på sig själv.

Unionstiden 1397-1527 och Reformationstiden 1527-1630

Enligt Hägg har unionstiden blivit ganska negativt värderad i svensk 

historieskrivning. Tiden har blivit värderad i förhållande till reformationstiden och 

senare svensk nationalism. (Hägg, s.77) Gustav Vasa betraktas som rikets grundare 

men i själva verket är historien om honom i hög grad historien om hopplösa uppror 

mot pågående kyrkplundring, masslaktade bönder, avrättade stormän och 

landsflyktiga biskopar. (Hägg, s.121) 
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Stormaktstiden 1570-1721

Stormaktstidens rike var ett mångkulturellt samhälle med olika språk och olika 

förvaltningsformer. Folkslag behandlades olika beroende på praktiska och strategiska 

utgångslägen. I den östra delen av riket sågs finska som en tillgång, speciellt i kyrkans 

bruk fastän rättskipning utövades på svenska. Många finländare flyttade till 

skogstrakterna i Värmland och Dalarna. Samerna omvändes till kristendom men 

assimilerades inte. Däremot försvenskades Skåne som gränstrakt till Danmark 

medvetet. Det var speciellt viktigt att försvenska kyrkan. I de trakter som hade tillhört 

det tyska kejsardömet fortsatte tyskan att dominera fastän svenskan blev rikets 

officiella språk mot stormakttidens slut. En etnisk nationalism knuten till språk och 

forntida minnen uttryckte också sig för första gången jämsides med det 

mångkulturella. (Hägg, s.165-171)

Frihetstiden och Gustavianska tiden 1721-1809

Under 1700-talet blev Sverige svenskt och svensken blev svensk trots att 1800-talets 

nationella historieskrivning dömde frihetstiden som en svaghetsperiod från det 

nationella perspektivet. (Hägg, s. 234) Nya gränsdragningar hade ju gjort landet 

betydligt mera homogent. Svenskan var överhetens språk i Finland. I vida kretsar 

växte intresset för allmogekulturen. Svenska språket jämställdes med latinet i 

statsförvaltningen. Man intresserade sig för historia, uppfattningar om en förening 

mellan konung, folk och historia etablerades. (Hägg, s. 239-244, 284-296)

Revolutionstiden 1809-1866 och "Det nya riket" 1866-1914

Efter att ryssarna erövrade Finland blev Sverige ännu mer homogent trots att Norge 

bildade union med Sverige. Det var ju bara kungen och utrikespolitiken som var 

gemensam. (Hägg, s. 300, 310) Den svenska regeringen betraktade  Norge som en 

koloni. ( Hägg, s. 318)  Universitetsstudenternas mängd växte under detta århundrade 

men utbildningen var usel. Götiska förbundet grundades 1811. Odalbonde och viking 

blev nationella symboler. Hägg bedömer nivån så här:

Genom sin inkrökta konservatism har denna akademiska kultur in i våra dagar bidragit till det 
extremt dåliga anseende som klassiska språk och humanistisk utbildning fått i Sverige. (s. 
350)
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Den svenskspråkiga kulturen blomstrade även i Finland som ett livskraftigt lokalt 

alternativ. Nationalkänsla främjades genom folkskolan i en fredlig form. 1880-talet 

blev den svenska kulturens guldålder. (Hägg, s. 313, 433) 

Homogeniteten ökades ytterligare när Norge blev självständigt 1905 till lättnad även 

för många svenskar. (Hägg, s. 395) Nationella symboler blev allmän egendom i 

början av seklet. Man intresserade sig också för rasbiologisk forskning. ( Hägg, s.460) 

Nationalkänslan blev också ett internpolitiskt stridsmedel. Högern ville ta åt sig äran 

av nationalitetskänslans försvar. Däremot försökte ungkyrkorörelsen vinna arbetare 

för nationella ideal. Vid sekelskiftets historiesyn stod nationen i centrum, 

stormaktstiden var central. Etnisk tillhörighet var ett med nationell identitet, man ville 

hävda samband mellan forntid och moderna framsteg. Statens uppgift blev att ut- och 

omforma den nationella identiteten. Historiker var ofta politiker och historia hade 

status. Objektivitet och nationalism sågs inte som motsättningar. Skandinavismen var 

i motvind efter att unionen med Norge upplöstes. Skolans läroböcker betraktades som 

mycket viktiga i uppfostran av elever till kärlek för fosterlandet. I skolan blev politisk 

historia med fokus på krigens och konungarnas historia grund för fosterländsk fostran 

men det höjdes också röster för att den behövde kompletteras med kulturhistoria. 

Hyllning och idealisering av stormaktstiden var en förutsättning att nå framgång på 

läroboksmarknaden. Man var rädd för socialismens sätt att tolka historien. 

Emigrationen och klassmotsättningarna ansågs bero på nationalkänslans borttynande. 

(Hägg, s. 422, 449, 473, 484, 577; Zander, s. 74-84, 107, 163, 187-189, 462-464; 

Isaksson, s.227-252)

Världskrigen och mellankrigstiden 1914-1945

Arbetarrörelsen var under och efter första världskriget splittrad i frågan om 

nationalitetskänslan. Per Albin Hansson blev en som ville förena socialdemokratiska 

värderingar med nationalitetskänslan. Han ville göra Sverige till ett hem för alla 

svenskar. Hans slagord blev "Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige" medan 

den svenska borgerligheten ville se svenskheten som skydd mot socialismen och 

betraktade Sverige som sitt. Socialdemokratin förvandlades under mellankrigstiden 

från ett klassparti till ett parti som representerade modernitet, rationalitet, svenskhet 

och patriotism. (Isaksson, s. 227-252)  
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Efter första världskriget var historieämnet i skolan praktiskt orienterat. Fredsfostran 

och demokratifostran prioriterades. Svenskarna ansåg att de hade lärt sig att betrakta 

nationalismen i dess aggressiva form på avstånd. Det demokratiska 

historieperspektivet uteslöt dock inte det nationella perspektivet och idealisering av 

stormaktstiden. Trots detta stötte en mera objektiv, fredsinriktad undervisning också 

på motstånd. Kampen om historieundervisningens tyngdpunkt fortsatte, en del ville 

undervisa mer i nordisk historia och kulturhistoria istället för krigshistoria. (Zander, s. 

166, 187-189, 192)

Värner Rydéns bok om medborgarkunskap som första gången kom ut år 1923 

formade svenska elevers uppfattningar om Sverige ända till 1960-talet i olika 

bearbetade upplagor. Den ville kombinera historia och samhällskunskap och ge sitt 

bidrag till medborgarfostran och medborgarandan. Rydén var påverkad av 

rasbiologiska teorier. Han betraktade Engelbrekt och Gustav Vasa som nationens 

hjältar fastän han ville följa den fredliga samhällsordningens utveckling genom 

tiderna. Enligt Rydén var Sverige det äldsta bestående riket i Europa. Det hade alltid 

varit ett självständigt land i vilket allmogen hade spelat en stor roll. Kungligt envälde 

hade man haft enbart under korta perioder. Frihetskärlek, utpräglad rättskänsla samt 

humanitet och välutvecklad organisationsförmåga hade präglat landet. I svenskarnas 

förhållande till andra är det utmärkande att Sverige inte hade undertryckt eller sugit ut 

de erövrade länderna. Staten hade strävat efter att höja andras delaktighet i den högre 

svenska kulturen och därför kände man tacksamhet i andra länder mot Sverige. Åland 

ville exempelvis tillhöra Sverige.1 (Larsson, 2001, s.136-156) Men det fanns även 

andra synsätt. Elin Wägner exempelvis intresserade sig för feminism, internationalism 

och regionalitet samt kulturen. (Witt Brattström, 2001, s. 173-192)

Under andra världskriget var svenskarna tvungna att fundera över vad de hade att 

försvara. Statens Informationsstyrelse startade en folkberedskapssektion som 

bevakade uppkomsten av osvenska tendenser. Brevskolans korrespondenskurs "Den 

___________________
1  Administrativt hade Åland under tiderna tillhört Finland fastän det var ett svenskspråkigt område.. 

Efter Finlands självständighet ville ålänningarna tillhöra Sverige men den finska staten ville inte gå 
med på detta. NF beslutade att ögruppen tillhörde Finland men den fick självstyre.  (Zetterberg, 1991, 
s. 34-36)
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svenska livsformen" fick statens stöd. Enligt den ville man se Sverige som ett 

homogent land i vilket invandrargrupperna hade smält in, exempelvis tyskarna, 

vallonerna och finländarna. Man kände gemenskap med norrmän och danskar. 

Folkrörelserna betraktades som en viktig del i historien. (Runeberg, 2001, s. 304-305)

Välfärdsstaten 1945-1986

Efter andra världskriget minskade de historiska argumenten i samhällsdebatten. Det 

blev specifikt svenskt att Sverige inte var med i andra världskriget. 

Ursprungsmyternas användning minskade. Det var dags att omvärdera den centrala 

historietolkningen därför att den historiska idealbilden stämde inte längre överens 

med verkligheten. Under efterkrigstiden blev modernitetsbegreppet det som 

legitimerade historien och historiens sammanhållning förlorade sin betydelse. Nya 

gruppers framträdanden i historien växte. Ragnar Björk hävdade att brist på stora slag 

i historien ledde till att det inte fanns grund för

det ständiga förnyandet av nationellt omfattande historietolkningar, där nya gruppers 
perspektiv kommit till tals eller där nya teorier, metoder och modeller fått sitt första riktiga 
test när de polemiskt lanserats för att ge en ny och möjlig tolkning av det nationella förflutna. 
(Zander, s. 464)

Gunnar Myrdal, en av den moderna tidens svenska ikoner, skapade en bild av Sverige 

som världens samvete under efterkrigstiden. Sverige var utvalt och medverkade inte i 

U-länderna av egennytta. Arbetarrörelsen var nationens ryggrad. Utlänningarna 

smälte in i samhället. Sverige stod för fred, rättvisa, internationell demokrati och 

frihandel. Nationstanken kombinerades med arbetarrörelsens internationalism. 

(Appelqvist, s. 353-362) 

Enligt Hägg var etniska motsättningar okända i Sverige före 1970-talet. Ester, greker, 

italienare assimilerades lätt, de lärde sig språket och behöll endast efternamnet och 

religionen. Undantag var zigenare och finnar, de sistnämnda var dock den största 

invandrargruppen i slutet på 1960-talet. (Hägg, s. 666-668)
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I historieundervisningen nedtonades betydelsen av hjältar. Abstrakta strukturer och 

kollektiv fick en större roll. De ekonomiska händelserna gav spänning åt de senaste 

hundra åren. Historieämnet hade svårt att anpassa sig i den nya rollen och då lyftes ett 

annat ämne fram för att uppfostra eleverna i en demokratisk anda - samhällskunskap. 

John Dewey pläderade för en demokratisk och kosmopolitisk uppfostran som i 

slutändan skulle avskaffa krig. Man behövde finna nya auktoriteter. Idealet var en 

allmän individuell frihet som en samhälleligt organiserad intelligent ledning skulle 

stödja. Denna tankegång blev en av den sociala ingenjörskonstens grundpelare. År 

1962 bröts samhällskunskap loss från historieämnet vid läroverken och i grundskolan 

fick samhällskunskap från början en dominerande position i det samhällsorienterade 

blocket. Läroböckerna i samhällskunskap blev samtidsinriktade. Politiska 

motsättningar slätades över och de samhälleliga institutionerna framstod som om de 

vore av naturen eller av Gud givna. (Zander, s. 330-332) Socialdemokratisk 

skolpolitik präglades av ett centralistisk synsätt.  Styrningen fick nästan teknokratiska 

drag. (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.124-128)

Historieundervisningens omformning väckte debatter. Ännu på femtiotalet väcktes 

åsikter om vikten av att värna om stormaktstidens minnen och rasbiologiska 

synpunkter. Historievetenskapen vid universiteten var länge nationell och 

krigsinriktad vilket försämrade historieämnets status. Å andra sidan ansågs inte 

medvetandet om nazismens gärningar få tillräckligt med uppmärksamhet. 

Högerradikala företeelser i samhället höll den debatten aktuell. Man ville föra in 

internationella utblickar i historieböckerna och lägga större tonvikt på svenskt arbete 

och liv. Fredsvilja och neutralitetspolitik betraktades som grund till nationella 

överlägsenhetskänslor. Man försökte försvara historien med nyttoargument men det 

väckte också motstånd. Tiden efter 1815 blev viktig i undervisningen. Diskussionen 

om historiens objektivitet och opartiskhet förnyades på grund av radikala läroböcker 

som kom på marknaden. Klasskampen var det centrala inslaget i den debatten. 

Sverige behövde inte knyta an till det förflutna som andra länder på grund av att 

landet hade blivit förskonat från andra världskriget. I slutet på 1970-talet höjdes röster 

för utökning av europeiskt och globalt perspektiv. Det framhävdes också behov av att 

betona den lokala historien. I Skåne kom man med förslag om att ta hänsyn till 

landskapets danska historia men det fick inget större gehör. (Zander, s. 331-340) 
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Efter folkhemmet 1986-

Enligt Hägg gav neutralitetspolitiken Sverige fog för att ha lösningar för mindre 

utvecklade stater. Men det visade sig att Sverige hade återigen som under 

stormaktstiden försökt ta på sig en roll som man inte hade politiska eller ekonomiska 

resurser till. Välfärdsstatskonceptet kollapsade 1986 liksom stormakten tidigare. 

(Hägg, s. 609)

Under 1990-talet uppstod återigen historierelaterade samhällsdebatter. Hägg har kallat  

perioden från 1986 den moderna välfärdsprojektets kris. (Hägg, s.609) Europaunionen 

och invandrings- och flyktingdebatter satte den svenska identiteten i centrum. Politisk 

historia blev återigen intressant. Frågan vad som kan räknas som svenskt blev viktig. 

Tesen att statsnationalismen och kulturnationalismen är samma sak ifrågasattes för 

första gången. Skamstämpeln från stormaktstiden skulle tas bort. Folkhemmet och det 

svenska utanförskapet omvärderades. (Zander, 455-459) Under 1990-talet 

förvandlades också den starkt centralstyrda skolan till en decentraliserad skola. 

Antalet friskolor ökades. (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.124-128)

Sammantaget anknyter den nationella identitetens utveckling i Sverige till den 

centraleuropeiska synen på nationen som poängterar sammanbindning mellan stat, 

nation, kultur och språk fastän den svenska staten hade blivit formad redan före den 

nationella rörelsen tvärtemot Tyskland. Invandrarna från andra länder har ansetts ha 

blivit försvenskade. Det har varit viktigt att lyfta fram och omarbeta historien och 

identiteten under kris- och förändringstider. Statsmakten har också tydligt styrt 

historie- och samhällssynen i undervisningen. Det syns en stark strävan till att smälta 

samman olika synsätt i den svenska historie- och skoldebatten. Vi kan också iaktta 

parallella trender som under vissa skärningspunkter byter positioner. Den nationella 

historien var central ända till andra världskriget. Fosterlandskärlek planterades med 

hjälp av forntida stordåd. Den nationella historiebeskrivningen kompletterades dock 

med freds- och demokratifostran och objektivitetskraven efter första världskriget. 

Andra världskriget skakade om konceptet. Sveriges forntida storhet byttes mot 

Sveriges storhet i moderniteten, konungarnas historia fick ge plats åt folkmassornas 

historia. Krav på en bredare historiesyn hade dock framförts redan i början av 1900-

talet. Folkhemsbygget på 1960 och 1970-talen blev nästan historielös. Under denna 

period betraktades inte heller forskning i nationsbyggande som intressant. Den 
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regionala historien, vilket Finlands historia under den svenska tiden hade 

representerat,  fick inget fotfäste. Först efter välfärdsstatens kris fick Sveriges 

överlägsenhet sig en törn och behovet av historiskt perspektiv återuppväcktes. Under 

1990-talet började starka röster höjas för att utveckla elevernas egen 

bedömningsförmåga samtidigt som behovet att beakta det nationella perspektivet 

återupplyftes dock från ett annat perspektiv än tidigare. Olika intressegruppers 

historia trängde sig in i enhetshistoria vilket medförde alternativa historietolkningar.

II.2 Undervisningens mål och utformning i den svenska skolan i dag

Skolans läro- och kursplan speglar samhällets intressen inom skolan. Den senaste 

läroplanen är gjord för en decentraliserad skola. Läroplanen från 1994 fäster en hel 

del uppmärksamhet på det mångkulturella perspektivet. Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet skriver att skolväsendet vilar på demokratins grund, det 

skall respektera varje människas egenvärde och låta varje elev finna sin unika egenart. 

Men etiken förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Individen skall 

uppfostras till rättskänsla, tolerans och ansvarstagande.

Vidare lyder det att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse. Främlingsfientlighet måste bemötas med kunskap och öppen diskussion 

men också aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människornas förmåga  att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald.  Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skolan ska ge eleverna  

kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Genom 

ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Det internationella perspektivet innebär 

också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.



29

Gymnasieplanen använder delvis samma formuleringar men tillägger att

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna 
kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. 
Skolan skall bidra till att alla människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte 
bara specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.

Gymnasieplanens kunskapsmål är formulerade på samma sätt som grundskolans mål 

men planen tillägger att eleverna skall ha kunskaper om internationell samverkan och 

globala samband och kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och 

globalt perspektiv. 

Trots att läroplanen poängterar varje människas egenvärde jämställer den inte alla 

kulturer utan den har sin grund i det västerländska arvet. Grundskolans och 

gymnasieskolans läroplaner är integrerade men gymnasieplanen lägger större vikt på 

det internationella perspektivet. Grundskolan börjar med det lilla och gymnasiet 

utvidgar det mot det globala. Läroplanen gäller alla elever oavsett etnisk bakgrund. 

Elevernas perspektiv är dock helt olika beroende på den. Det primära är Sverige, 

sedan Europa och sist världen. Grunden och identiteten finns i den egna kulturen och 

den egna kulturen är den svenska. Det är det svenska språket som är 

identitetsskapande. Läroplanen är alltså skriven från de svenska elevernas perspektiv. 

Det förblir också oklart vad som menas med kännedom om minoriteterna, menar man 

alla invandrargrupper eller de traditionella såsom samer och tornedalingar. Kännedom 

om den egna identiteten anses vara grundläggande för förståelse av andra. Hur 

fungerar det ifall det är så som det påpekas att den svenska identiteten är mycket oklar 

eller bygger på uppfattningar om Sveriges överlägsenhet? Läroplanen jämställer inte 

andra tankesätt och granskar inte identitets- och kulturarvsfrågan från olika elevers 

synvinklar. Rydèn och senare Myrdal hade en uppfattning om att invandrarna hade 

smält in i det svenska samhället. Kan man tolka läroplanen så att det synsättet 

fortfarande kvarstår eller kan läroplanen tolkas så att den svenska identiteten som man 

strävar efter att befästa är någon slags mångkulturell identitet men ändå med det 

svenska som dominerande?
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II.3 Samhällskunskap och historia i skolans undervisning

I dagens skola strävar man efter samverkan över ämnesgränserna och försöker bygga 

helheter. I grundskolan har man fört ihop samhällskunskap och historia med geografi 

och religionskunskap. Dessa fyra ämnen har också en gemensam kursplanetext enligt 

vilken ämnena skall stödja varandra. Kursplanen strävar efter att ämnena skall öka 

tryggheten i den egna identiteten samt ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat 

på etnisk och kulturell mångfald. Planen poängterar också allas lika rättigheter 

oberoende av etnisk tillhörighet. I studierna inbegrips den kulturella mångfalden i det 

svenska samhället där skilda traditioner och livsuppfattningar lever sida vid sida och 

påverkar varandra. 

Däremot i gymnasiet ökar elevens valfrihet. Samhällskunskap, A-kurs är  kärnämne 

på alla linjer. Historia saknar denna status. Det finns dock planer att befästa även 

historiens position som kärnämne. A-kursen i historia läses på nationella linjer på 

humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig linje samt estetiskt program. De 

praktiska linjerna kommer tillsvidare att bära med sig grundskolans bild kompletterad 

med samhällskunskapen. Timantalet är dock litet. Samhällskunskapen omfattar 90 

timmar medan exempelvis svenska språket omfattar 200 timmar. Kärnämneskursen i 

historia är planerat att omfatta 50 timmar.

Ämnesbeskrivningen i samhällskunskap är formad i samma anda som grundskolans. 

Enligt kursplanen är samhällskunskapens mål  att sträva mot kunskaper om och 

förståelse för det mångkulturella samhället samt utveckla kunskap och förståelse för 

olika grupper av nationella minoriteter. 

Enligt ämnesbeskrivningen i historia i gymnasiet skall eleven tillägna sig en förståelse 

som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser och 

förståelse för en multietnisk konfliktfylld värld. Skolan skall sträva efter att eleven på 

basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratiskt identitet: 



31

Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering. 
Detta bidrar till handlingsberedskap vare det sig det är tal om emancipation, migration eller 
interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande i ett dynamiskt och multietniskt 
samhälle präglat av förändringar och kontinuitet i internationaliseringens tecken. 

Den gällande läroplanen är från 1994, kursplanen från 2000. Det enda undantaget är 

kursplanen i historia för Komvux som är från 1994. Planen för Komvux avviker något 

från de andra, den är mer konkret och detaljerat samtidigt som den främjar valfrihet. 

Enligt Komvux-kursplanen definierar varje generation och kulturkrets det kulturarv 

som man vill överföra till nästa generation utifrån sin tids värderingar och 

bedömningar. Man skall få insikt om den identitet som det historiska arvet ger. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den svenska och nordiska kulturen inklusive 

den samiska och det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten. 

Den kultur som etniska minoriteter i landet har eller som invandrare har med sig skall 

tas tillvara i undervisningen så att tolerans och vidsynthet främjas. 

Kursplanerna är alltså sex år yngre än läroplanen med undantag av Komvux-planen. 

Det kan medföra att kopplingen mellan dessa inte är alldeles klar. Läroplanen betonar 

mer den svenska identiteten och vill se det som allas identitet. Kursplanerna betonar 

mindre grunden i den svenska identiteten. Kunskapen om den svenska kulturen och 

andra kulturer är mera jämställd. Komvux- kursplanen är från samma år som 

läroplanen och mer detaljerad. Den riktar sig till vuxna som redan har egna 

erfarenheter av historien på ett annat sätt än ungdomar. Det mångkulturella hänger 

tydligt med på alla planer. I dessa planer har historien fortfarande en klar nyttoaspekt, 

eleverna kan med hjälp av historien lära sig färdigheter som de behöver i samhället.
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II.4 Läroböckernas roll i undervisningen och deras uppbyggnad

Målet med skolans historia- och samhällskunskapsundervisning är att främja elevens 

analyseringsförmåga och förmåga att se sammanhang. Man skall kunna jämföra olika 

händelser och kulturer. I grundskolan ingår dessa ämnen under ett paraply med 

religion och geografi. Många läroböcker är också konstruerade på detta sätt. 

Utrymmet för varje ämne blir inte stort. Tyngdpunkten i speciellt historia har 

förflyttats från faktakunskap till berättande, att väcka intresse. Samtidigt kan 

berättandet skapa väldigt minnesvärda bilder av olika folkslag eller händelser. Båda 

ämnen har ett enormt stoff och då blir urvalet avgörande.

Informationsteknologins utveckling har också gjort undervisningen mindre beroende 

av läroböcker än förut, speciellt på gymnasienivån. Läroboksförfattarna har skolans 

läro- och kursplan att orientera sig efter fastän det inte i dag finns någon myndighet 

som granskar läroböcker. Böckerna skall väcka intresse, främja elevers 

analyseringsförmåga och ge underlag för diskussioner. De skall också anpassas efter 

prioriteringar i samhällsutvecklingen och efter prioriteringar av olika historiska 

epoker. Dessa mål kan hamna i konflikt med varandra; för att väcka intresse blir 

böckerna mer berättande samtidigt som träning av analysförmågan kräver bättre 

faktaunderlag.

Timmarna som ägnas åt historia och samhällskunskap är inte många. Sveriges historia 

är inklämd i samma böcker som världshistorien. Det blir inte mycket utrymme åt olika 

företeelser. Författarna försöker på dryga trehundra sidor beskriva hela världshistorien 

det egna landets historia medräknad. I samhällskunskap beskrivs grundelementen i det 

svenska samhället samtidigt som böckerna också skall ge ett internationellt 

perspektiv. Som vi tidigare har sett i kapitlet om den svenska identiteten har läro-

böckernas innehåll väckt intensiva diskussioner under tidens gång. Statsmakten har 

haft intresse av att påverka innehållet. Läroböcker som inte har följt den dominerande 

trenden har haft svårt att klara sig på marknaden.
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III. Finland och finländarna från det svenska perspektivet

I samhällskunskapen är tyngden i läroböckerna lagd på presentationen av det svenska 

samhället. Däremot är utrymmet ägnat åt den svenska historien begränsat i 

historieböckerna. Läroböckerna ger inte någon sammanhängande bild av Finlands 

historia, därför presenteras här en kort redovisning av den centrala utvecklingen av 

landets historia före granskning av läroböckernas innehåll. Jag följer en ny finsk 

översiktsbok därför att den svenska identiteten och perspektivet blir mera synlig i 

mötet med ett annat perspektiv men min avsikt är inte att jämföra läroböckernas 

innehåll mot historietolkningen i denna bok. 

III.1 Några viktiga synpunkter på Finlands historia

Traditionellt har man indelat Finlands historia i perioder efter härskarmakten. Jouko 

Vahtola som har skrivit en ny översiktsbok "Finlands historia" (2003) har dock indelat 

historien på ett annat sätt, från det finländska interna långtidsperspektivets synvinkel. 

Förhistoria till ca 1150 och medeltid till ca 1570

Den förhistoriska tiden pågår enligt Vahtola till ca 1150. Under vikingatiden som 

räknas in i denna period fick de finländska stammarna sin identitet även i grannarnas 

ögon. (Vahtola, s. 27) Medeltiden räknar han pågå ända till 1570, dvs. Vasatiden 

räknas in i den! Under den här tiden stred Sverige och Novgorod om det finländska 

området. Svenskarna vann denna kamp. Kristendomen kom till Finland från väst, man 

grundade församlingar men de låg betydligt glesare där än i andra nordiska länder. 

Man byggde också betydande befästningar för att skydda landet mot fienden från öst. 

(Vahtola, s.36) Under medeltiden blev bebyggelsen starkare. Svenskar flyttade till 

kusttrakterna (detta hade pågått redan under bronsåldern) och under senmedeltiden 

flyttade också finländare till Stockholm. (Vahtola, s. 53) Kalmarunionens tid var 

gynnsam för finländarna därför att unionen erbjöd större trygghet mot öst. Men 

periodens slut med Vasakonungarna innebar mycket oroligheter. Vahtola bedömer 

övergången till Vasatiden så här:
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Från det finländska folkets synvinkel sett hade tiden blivit helt annorlunda i jämförelse med 
medeltiden. Nu levde man i en stat men bara för staten - ännu länge utan den trygghet och 
skydd som staten erbjöd. Staten deklarerare dock att den förde krig för att trygga den 
nationella säkerheten mot fiender runtomkring men den nationella stoltheten förvandlade lätt 
målet till en konkurrens om makt och styrka. (s.95)

Krisens tid från 1570-talet till 1721

Stormaktstiden kallar Vahtola för krisens tid från och med 1570-talet till 1721. 

Finland blev indraget i krig som fördes långt borta från dess gränser. Klubbekriget i 

slutet av 1500-talet var böndernas sista medeltida försök att befria sig från statens 

börda. (Vahtola, s. 116) Befolkningsökningen stannade, gårdarna blev ödelagda. 

Uppoffringarna slog dock lika hårt i Sverige och Finland. (Vahtola, s. 137) Kungens 

envälde i slutet av 1600-talet skapade en kort fredsperiod. (Vahtola, s. 144) Men 

1700-talet började med kriget och stora ofreden, den ryska ockupationen av Finland 

1714-21 var en hård prövning för det finländska folket. Vahtola bedömer denna 

period så här:

Finland var för Sverige ett perifert, eländigt och fattigt område, Stockholms skyddsmur och 
matförråd som man sade. (s. 172)

Upplyftningens tid från 1720-talet till 1860-talet

Nästa period kallar han för upplyftningens tid från och med 1720-talet fram till 1860-

talet. Frihetstiden gav också finländska riksdagsrepresentanter möjligheten att driva 

Finlands fördelar. (Vahtola, s. 177) Hattarnas krig mot Ryssland ledde igen till 

Finlands ockupering av ryssarna, lilla ofreden 1741-43. Men oron om Sverige i 

fortsättningen kunde försvara det finländska området  mot öst steg successivt. 

(Vahtola, s. 184-194) I början av 1800-talet blev landet återigen indragen i 

stormakternas kamp som för Finlands del slutade med att Ryssland slutgiltigt tog 

området i sin makt och landet blev ett ryskt storfurstendöme. Övertagandet innebar 

dock ingen radikal förändring i de finländska omständigheterna. Det administrativa 

språket förblev svenska och den svenska lagen och förvaltningsformen bibehölls. 

Under början av ryska tiden utvecklades också den finska nationalrörelsen. Finland 

hade blivit en stat utan att vara en nation enligt rörelsen. Det var viktigt att väcka 

nationalitetskänslan hos finländarna. (Vahtola, s. 203-250)



35

Den nya tiden 1863-1945

Den nya tiden i Finland börjar på 1860-talet enligt Vahtolas bedömning och fortsätter 

till andra världskrigets slut. Tsar Alexander II var reformvänlig och samlade finska 

riksdagen 1863. Då fick finska språket börja sin långa väg att bli ett administrativt 

språk jämte svenskan. Århundradets senare hälft var en viktig utvecklingsperiod i 

Finland tills nationella extremisters påverkan i Ryssland började hota landets 

särställning. (Vahtola, s. 257-269) I storstrejkens turbulenta omständigheter lyckades 

man genomföra en omfattande riksdagsreform; enkammarriksdag och rösträtt till alla 

myndiga män och kvinnor. (Vahtola, s. 277) Första världskriget förändrare Finlands 

ställning totalt. Landet blev självständigt 1917 men fick genomleva ett blodigt 

inbördes- och befrielsekrig under självständighetens första år. (Vahtola, s. 295) 

Självständighetens första decennier var en långsiktig statsbyggandets tid trots den 

ekonomiska lågkonjunkturen 1929-33. Speciellt universiteten var framstående. 

Trettiotalet var dock också högerradikalismens och språkstridernas tid. 

Högerextremisterna drömde om Stor-Finland. Perioden kulminerade i andra 

världskriget under vilket Finland genomlevde två krigsperioder mot Sovjetunionen. 

(Vahtola, s. 296-371)

Den nyaste tiden 1945-

Den nyaste tiden börjar efter andra världskriget. Periodens början skuggades av 

krigsrättegångar och betalning av krigsersättningar till Sovjetunionen. Det viktiga var 

att vinna Sovjetunionens förtroende. (Vahtola, s. 379-401) Sovjetunionens fall har 

förändrat landets internationella position. Landet har exempelvis kunnat gå med i EU 

samtidigt som Sverige. (Vahtola, s. 430)

Vahtola har alltså satt den långsiktiga samhällsutvecklingen i centrum i stället för 

landets härskare. Hägg i sin bok "Svenskhetens historia" närmar sig i en viss mån 

Vahtolas synpunkter. Han ser inte heller Kalmarunionstiden som enbart en 

förödmjukelse för Sverige. Han räknar visserligen den nya tidens intågande med 

Gustav Vasas ankomst men bedömer periodens karaktär på samma sätt som Vahtola. 

Bådadera betraktar dock Gustav Vasa som nationsbyggare. Frihetstiden ser båda som 

början till en ny period. Hägg har kallat första hälften av artonhundratalet i Sverige 

för revolutionens tid som började med förlusten av Finland. Hos Vahtola ingår 
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perioden i upplyftningens tid som började under frihetstiden. I Sverige var 1860-talet 

en livlig reformperiod enligt Hägg, en likartad utveckling inleddes i Finland samtidigt 

enligt Vahtola. Man kan också se att trots att Finland inte mera tillhörde Sverige 

inträffar den kulturella nationella guldåldern i slutet av 1800-talet ungefär samtidigt i 

båda länderna. Hägg ser folkhemskrisen i slutet av 1980-talet som början till en ny 

period i Sveriges historia, Vahtola ser europaperioden börja i Finlands historia vid 

Sovjetunionens fall. Under denna period är det inrikespolitiken som styr utveckling i 

Sverige, i Finland utrikespolitiken enligt författarna.
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III.2 Läroböckernas bild av Finland och finländarna

Ämnesområdet i samhällskunskap och historia är mycket stort och böckerna som jag 

granskat har valt olika material att redovisa och olika sätt att framställa materialet. 

Samhällskunskap

Aspekt, Samhälle A från Interskol är en relativt ny bok på området som har gjort ett 

försök att ta hänsyn till bristen på historieundervisningen på gymnasiets 

yrkesinriktade linjer. Den strävar efter att ge elever historiska tillbakablickar till 

företeelserna samtidigt som den vill fästa uppmärksamhet vid globalisering och 

internationella frågor. Ämnet samhällskunskap är ju mycket brett i gymnasiet. Den 

300-sidiga boken är indelat i tio kapitel. En stor del ägnas åt demokrati, samhällets 

organisation och sociala frågor. Ekonomi, miljö, massmedia och arbetsliv är andra 

viktiga områden. Man ägnar också uppmärksamhet åt utvecklingen i andra länder i 

världen. I det här omfattande materialet får Norden och Finland bara några få sidor. 

Man går som hastigast igenom statskicket i nordiska länder. Det intressanta i Finlands 

statskick är först och främst presidentmakten. Världskrigens period nämns också. 

Invandrarfrågorna rent allmänt får lite mer uppmärksamhet. Finland nämns som ett 

land varifrån det kom flest invandrare under 1960-talet. Boken ger en kort 

tillbakablick i invandringens historia och berättar om folkströmningarna under 1600-

talet dock utan att nämna finländarna. Boken ägnar mest uppmärksamhet åt dagens 

flyktingar och försöker resonera kring deras villkor samt kring rasismen. Dessa frågor 

har hamnat bland sociala frågor. Boken försöker också visa hur Sverige historiskt har 

tagit till sig seder från andra länder. Utrymmet som är ägnat åt dessa frågor är dock 

knappt tio sidor. 

Reflex från Gleerups är en annan variant som används. Bokens uppläggning är något 

annorlunda men den tar upp ungefär samma frågeställningar. Invandrarfrågorna får 

ännu mindre uppmärksamhet. De har hamnat bland  frågorna om jordens befolkning. 

Sextiotalets arbetskraftsinvandring nämns kortfattat, Finland som det största 

utvandringslandet samt den senaste tidens flyktningsströmmar till Sverige. Den 

finlandsvenska minoriteten i Finland syns på en karta över nationella minoriteter i 

Europa.
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Zigma från Liber AB är tredje boken i samhällskunskap som används i gymnasiet. 

Den boken omfattar även B- och C-kursen. Den är delad i nio block. Den säger sig 

sträva efter helhetssyn och försöker presentera olika perspektiv på frågorna. Den 

börjar med ett block om samhällskunskapen som ett ämne, hur man kan studera och 

närma sig dessa frågor. Där skiljer sig boken från de andra. Sedan följer inblick i 

massmedia, ideologier, statskick, jordens resurser, ekonomi och internationella frågor. 

Invandrade och flyktingar har hamnat bland sociala frågor som i Aspekt. Man 

presenterar partibildningen i Nordens länder. Presidentämbetet i Finland presenteras i 

samband med samma ämbete i andra länder såsom Frankrike, USA och Tyskland. 

Boken ger en kort tillbakablick i invandringens historia i Sverige samt kartlägger 

invandringens vägar betydligt mer detaljerat än de andra böckerna. Den presenterar 

också olika typer av invandring. Finland blir nämnt i samband med 

arbetskraftsinvandringen på 60-talet. I perspektivet på internationella relationer nämns 

Finlands deltagande i andra världskriget samt finska flyktingbarnen i Sverige. Boken 

ger också en blick av EFTA:s och EU:s utveckling där även grannländerna i Norden 

nämns.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Norden generellt och Finland specifikt 

inte får någon större plats i samhällskunskapen. De globala frågorna tar över det 

nordiska perspektivet. Invandrarfrågorna får några sidor i varje bok. Aspekt och 

Zigma har klassificerat dessa frågor som sociala frågor, Reflex som 

befolkningsfrågor. Zigma är den enda boken som ger en grundligare bild av 

invandringen till Sverige. Aspekt och Zigma presenterar det finska statskicket med 

presidentmakt. Den finlandsvenska minoriteten i Finland nämns bara på en karta i 

Reflex.

Tabell 1:  Finlands omnämnande på olika ämnesområden i samhällskunskapsböckerna

Omnämnande

Invandring Statskick Världskrigen Efta, EU

Aspekt X X X X

Reflex X X

Zigma X X X X
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Historia

I skolans historieböcker är världshistorien och den svenska och nordiska historien 

inrymd i en och samma bok. Världshistoriens händelser presenteras först och sedan 

den nordiska utvecklingen i kronologiska perioder.

Alla tiders historia från Gleerups är den äldsta av historieböckerna som används i 

gymnasiet. Boken har använts länge men den nya versionen är från år 1996. Den är 

anpassad till gymnasieskolans åttiotimmars kurs. Tyngden är lagd på den moderna 

historien. Författarna säger sig ha gallrat faktaunderlag och förenklat språket. Den 

nordiska historien är praktiskt taget svensk historia. Medeltiden belyses med en karta 

över Norden. Norden kopplas också ihop med övriga Europa med en karta som 

beskriver gränsen mellan Västerlandet och det bysantinska kulturområdet. Korstågen 

nämns också i en tidslinje. Stormakttidens områdesutveckling beskrivs detaljerat men 

den östra landsdelen får uppmärksamhet endast vid beskrivning av freden i Stolbova  

och på kartorna. Man nämner att Sverige fick Kexholms län. I beskrivningen av 

stormaktstidens fall nämner man att ryssarna tog Kexholms län med Viborg vid 

freden i Nystad. Förlusterna visas också på en karta. Hattarnas krig mot Ryssland 

1739-40 nämns, samt att Sverige förlorade en bit av sydöstra Finland och därmed fick 

en mer svårförsvarad gräns i öster. Sveriges invånarantal vid 1720 anges utan Finland. 

Kriget om Finland 1808-1809 beskrivs kortfattat liksom freden i Fredrikshamn. 

Förlusten av Finland ses som en avgörande vändning i Sveriges historia trots att 

området inte ägnades något större intresse i stormakttidens beskrivning.

Sverige tvingades avstå hela Finland jämte Åland och delar av Västerbotten. Det var den 
hårdaste fred som Sverige någonsin slutit - en tredjedel av rikets yta gick förlorad. (s. 176)

Boken ägnar nästan två hela sidor åt beskrivning av autonomitidens slutskede i 

Finland samt Finlands inbördes- och befrielsekrig. Man ger en inblick i 

nationalrörelsens utveckling i Finland men århundradets slutskede med 

förryskningspolitiken får mest uppmärksamhet. Riksdagsreformen nämns mycket 

kortfattat. Händelserna som ledde till Finlands självständighet beskrivs detaljerat:

I Finland uppstod motsättningar mellan de borgerliga som hade regeringsmakten, och 
socialisterna. De senare satte sig inte emot att Finland blev fritt men ville ha förhandlingar och 
samarbete med bolsjevikerna i Ryssland. (s. 241)
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Händelseförloppet till inbördeskriget beskrivs detaljerat från båda håll. Man kostaterar 

att kriget fördes med stor grymhet från båda sidor men att de vita segrarna gick 

oerhört hårt fram mot de röda. C. G. Mannerheim beskrivs i bildtexten som den 

enskilde finländare som betytt mest för Finland under 1900-talet.1 Från 

mellankrigstiden nämns Ålandsfrågan.  Händelseförloppet som ledde till det finska 

vinterkriget beskrivs. Det är viktigt att lyfta fram svenskarnas sympatier för Finland. 

Det ryska angreppet skapade stark förbittring i det övriga Norden. I Sverige ljöd slagordet 
"Finlands sak är vår", och den svenska regeringen sände stora mängder krigsmaterial till 
Finland. Men Sverige vägrade att direkt gå med i kriget. (s. 271)

Det finns även en bild och bildtext om mottagning av finska krigsbarn i Sverige och 

en bild och bildtext om den svenska frivilligkårens kampanj. Man beskriver också 

krigets påverkan på den svenska regeringspolitiken och tyskarnas krav på 

transportmöjligheter genom Sverige till Finland. Fortsättningskriget  och Finlands 

allians med Tyskland med drömmen om Stor-Finland nämns också samt 

fredsvillkoren. 

Boken ägnar också en hel del uppmärksamhet åt Finlands utrikespolitiska situation 

efter andra världskriget På en karta som beskriver efterkrigstidens väst- och östblock 

räknas Finland till västblocket som övriga Norden. Men i beskrivning av planerna om 

nordiskt militärt samarbete konstateras att Finland inte kunde delta på grund av sitt 

starka beroende av Sovjetunionen. Man nämner att  Tornedalen betraktas som ett 

känsligt område i försvarspolitiken efter gränsflyttningarna i norr. Boken tolkar den 

svenska neutralitetspolitiken och Finlands situation så här:

Det svenska beslutet att inte följa Norge och Danmark in i NATO torde också ha skett med 
hänsyn till Finlands trängda läge. Om Sverige gick med i det västliga försvarssystemet, kunde 
Finland bli ännu fastare knutet till Sovjetunionen. Sverige kom under det kalla krigets tid att 
bli något av buffert- eller säkerhetszon mellan öst- och västblocken. (s. 335-336)

_______________________________
1  C. G. Mannerheim var en officer i den ryska armén samt en upptäcktsresande. Han blev 
överbefälhavare för Finlands vita trupper under inbördeskriget, överbefälhavare för den finska 
krigsmakten under andra världskriget och i krigets slutskede även president som förhandlare freden 
med Sovjetunionen. (Zetterberg)
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Finlands vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen beskrivs också samt hur den 

skiljer sig från Warsavapakten. 

Epos från Almqvist och Wiksell är en ny bok i historia som försöker uppfylla 

läroplanens mål. Den vill berätta mer om de långa samhällsstrukturernas historia än 

om krig och kungar. Boken har valt att utgå från Europas historia. Boken har en 

tilltalande layout med mycket intressanta bilder. Det finns många tydliga kartor. 

Texten är mycket berättande och tolkande vilket leder till att faktaunderlaget blir 

begränsat. Terminologin i boken när det gäller Finland och Sverige är något 

förvirrande. När man pratar om geografiska områden använder man nuvarande 

landsbeteckningar. I texten använder man termen "Sverige med Finland" från tiden 

före 1809 men under 1700-talet dyker också benämning "Sverige-Finland" upp vilket 

man ofta använder i Finland när man talar om det svenska herraväldets tid. 

Medeltiden presenteras från nordiskt perspektiv. Man följer bebyggelseutvecklingen 

över alla delar i Norden mycket likvärdigt. Finlands nämns som det område som var 

glesast bebyggt. Enligt boken blev Finland erövrat och koloniserat bit för bit av 

svenskarna. Vasatiden och stormaktstiden presenteras mycket kortfattat. Skrivandet 

får också ett mer svenskt perspektiv. Boken har två tydliga kartor som visar 

områdesutvecklingen i vilken Finland ses som en självklar del av Sverige men man 

granskar inte alls utvecklingen vid gränsen mot Ryssland. Kriget om Finland 1808-09 

berättas kortfattat, det presenteras också som en viktig händelse i en tidslinje. Man 

konstaterar att befolkningstillväxten i Finland under artonhundratalet var mindre än i 

övriga Norden. Förlusten av Finland bedöms så här:

Med detta hade Sverige förlorat en tredjedel av sin landsyta och en fjärdedel av sina invånare. 
Kungen hade fört en olycklig politik, och innan freden var sluten hade han tvingats ta 
konsekvenserna av sitt misslyckande. (s. 202)

Utvecklingen i början av 1800-talet i Finland är helt ointressant för boken. I 1900-tals 

historia får däremot Finland betydligt mer plats. Boken fäster stor uppmärksamhet vid 

demokratiutvecklingen i världen. Finland lyfts fram som första land i Europa med 

allmän rösträtt. Orsaken beskrivs så här:

I Finland spelade kvinnorna en viktig roll i motståndet mot förryskningssträvanden under 
1900-talets början. När den allmänna rösträtten infördes i Finland år  1906 hade det mycket att 
göra med att kvinnorna modigt bidragit till självständighetskampen. (s. 257)
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Finlands inbördeskrig presenteras mycket översiktligt. Boken beskriver de interna 

relationer i Finland så här:

När kommunisterna i Ryssland tagit makten genom oktoberrevolutionen ville den finländska 
vänstern behålla anknytningen till det nya Sovjetunionen, medan de borgerliga ville ha 
självständighet. (s. 255)

Kriget har man också illustrerat med en mycket grym bild från fånglägren. Boken 

anser att motsättningarna mellan samhällsklasserna var mycket starka i Finland men

redovisar också hur den förste presidenten K. J. Ståhlberg försökte hävda 

demokratiska principer och försoning. 

Mellankrigstidens utveckling får ingen uppmärksamhet men andra världskrigets 

händelser redovisas i stora drag. Vinterkriget och freden efter redovisas kortfattat. 

Under fortsättningskrigets tid visas Finland som Tysklands allierade på en karta. 

Krigshändelserna och fredsvillkoren redovisas även kortfattat i texten. Enligt boken 

bevarade Finland sin självständighet men Sovjetunionen kunde utöva starkt inflytande 

på finsk politik. Finlands utrikespolitik under efterkrigstiden får också upp-

märksamhet. Sveriges neutralitetspolitik kommenteras så här:

Ett viktig skäl för den svenska neutraliteten var hänsynen till Finland. Den svenska 
utrikesledningen antog att det sovjetiska trycket på Finland skulle öka om Sverige anslöt sig 
till västalliansen. Det fanns också mycket som tydde på att Finlands självständighet hängde på 
en skör tråd. (s. 299)

Boken tar också upp vänskaps- och biståndspakten mellan Finland och Sovjetunionen.

Finland lovade att inte en gång till släppa in tyska trupper på finskt territorium och att ta emot 
sovjetiskt bistånd om så behövdes. Sovjet förband sig att respektera Finlands strävan att hålla 
sig utanför stormaktskonflikterna. På den grunden skulle Finland med växande framgång 
bygga upp en neutralitetspolitik. (s. 299)

Boken ägnar också uppmärksamhet åt Finlands utveckling efter kriget, betalning av 

krigsskadestånd samt inrikespolitik:

Stabiliteten i finsk politik kunde partierna inte svara för. Det blev i stället presidentens 
uppgift. (s. 309)

Boken nämner J. K. Paasikivis och U. K. Kekkonens ämbetsperioder som president. 

Kekkonens relationer till Sovjetunionen beskrivs också i en bild och bildtext. Även 

den utrikespolitiska krisen 1961 under Kekkonens period nämns i bildtext.
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Perspektiv på historia från Gleerups är ett nytt tillskott i läromedlen. Den utkom 2001 

och vad jag förstod av diskussionerna med lärarna är den tänkt som ersättare till Allt i 

historia. Författarna har velat ta med det viktigaste under alla epoker. Man har velat 

satsa på berättande och analyserande vid sidan om historiebeskrivning. Tyngden 

ligger på de två senaste århundradena och regionalt i Europa men man har också velat 

lyfta fram européernas möten med andra kulturer

Den medeltida utvecklingen presenteras på olika kartor på vilka även Finland är med. 

Man konstaterar att kring 1200 var Finland integrerat i det svenska riket och hade 

övergått till kristendomen:

Också Finland ingick i det svenska väldet. Genom flera "korståg" på 1200-talet hade 
befolkningen där tvingats övergå till kristendomen och underkasta sig den svenska kronan. (s. 
76)

Finska befästningar finns även med på en karta över slott och borgar under Gustav 

Vasas tid. Stormakttidens erövringar även i öst visas på en karta. Man nämner att 

stormaktstidens arme bestod av svenska och finska soldater och att efter slaget vid 

Poltava ockuperades Finland av Ryssland, (dvs. stora ofreden). Finland nämns 

återigen i beskrivningen av Gustav III:s krig mot Ryssland. Officersmyteriet mot 

kungen i form av Anjalaförbundet får en hel del uppmärksamhet:

Några av dem ville till och med lösgöra Finland  från Sverige och bilda en självständig stat 
under ryskt beskydd. Det var ett uttryck för att man i Finland började tröttna på att få ta stöten 
i alla de krig som herrarna i Stockholm satte igång. (s. 179)

Boken tar också upp förlusten av Finland till Ryssland under Napoleonkrigen. Det 

handlade om en tredjedel av landsytan och en fjärdedel av befolkningen. Boken anser 

att förlusten av Finland betydde slutet på Sveriges försök att spela en stormaktsroll i 

Europa:

Det var kungen som fick skulden för katastrofen och han tvingades bära konsekvenserna av 
sitt misslyckande. (s. 181)

Finlands autonoma position under Ryssland beskrivs kortfattat. Enligt boken var det 

ryska herraväldet milt under större delen av artonhundratalet. Det var också en lång 
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fredsperiod. Mera uppmärksamhet ägnas åt förryskningspolitik. Riksdagsreformen 

nämns kortfattat:

Den finska riksdagen kunde 1906 anta en ny författning som hörde till de mest demokratiska i 
Europa med allmän rösträtt för både män och kvinnor. (s. 292)

Händelseförloppet under inbördeskriget och utveckling som ledde till självständighet 

redovisas ganska fylligt och illustreras med en bild av grymheterna. Boken tar också 

upp finska klassmotsättningar som orsak till kriget. Enligt boken krävde alla partier i 

Finland nationell frigörelse men efter oktoberrevolutionen rådde olika åsikter om den 

nya statens framtid:

För de borgerliga, som hade sin förankring i samhällets övre skikt och bland de jordägande 
bönderna, var självständigheten nog. Det starka socialdemokratiska partiet, som stöddes av 
städernas arbetare och de fattiga på landsbygden, ville omvandla samhället i socialistisk 
riktning och kunde tänka sig att samarbeta med bolsjevikerna i Ryssland. (s.292).

Boken bedömer också inbördeskrigets påverkan på landets framtida utveckling:

Händelserna 1918 lämnade djupa spår efter sig i det självständiga Finland och bidrog länge till 
att bevara klyftorna i samhället. (s. 293)

Man placerar de finska händelserna även i europeiskt perspektiv. Efterkrigstidens 

Finland får också plats på kartan över diktaturer och demokratier i Europa under 

mellankrigstiden. 

Nästa gång får Finland uppmärksamhet under andra världskriget. Själva 

krigshändelserna beskrivs kortfattat men desto mer uppmärksamhet ägnas åt Sveriges 

ställningstaganden under vinterkriget:

Sympatierna med den finska försvarskampen hade en bred folklig förankring vilket kom till 
uttryck i de penninginsamlingar som organiserades över hela landet under parollen "Finlands 
sak är vår. (s. 357)

Enligt boken sade regeringen  nej till aktivt ingripande samt till Englands och 

Frankrikes begäran om att sända trupper genom norra Sverige för att bistå 

finländarna. Man konstaterar också att Finland stred vid Tysklands sida under 

fortsättningskriget, boken redovisar också alliansens karaktär:
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Under fortsättningskriget hade finnarna sökt bevara sin självständighet och distanserat sig från 
vissa sidor av den tyska politiken. Bland annat vägrare de att medverka i judeförföljelserna. 
Ändå blev samarbetet med Tyskland en belastning efter kriget. Sovjet framtvingade 
rättegångar där flera finska ministrar dömdes till hårda fängelsestraff. Än viktigare är
naturligtvis den moraliska frågan: Var det rätt att samarbeta med det nazistiska Tyskland?  
Hade Finland något val? (s. 355)

Man tar också upp svenskarnas roll i vapenstilleståndsförhandlingarna 1944 och att 

tyskarna brände Lappland när de retirerade för den finska armén. Boken beskriver 

vänskaps- och biståndspakten: 

Uppgörelsen i Moskva räddade Finlands självständighet och bildade ramen för landets 
utrikespolitik under det kalla kriget. Gentemot den store grannen i öster måste man visa 
hänsyn och vårda de goda förbindelserna. Men samtidigt kunde Finland utveckla kontakter 
västerut och delta i det internationella samarbetet. (s. 377)

Men i sammanfattningen i slutet skriver författarna: 

Finland blev militärt och utrikespolitiskt beroende av Sovjet men lyckades bevara sin 
självständighet. (s. 447)

Boken motiverar också Sveriges neutralitetspolitik med hänsyn till Finland:

Det fanns också bakom neutralitetspolitiken en idé om att Sverige skulle kunna fungera som 
ett slags brobyggare mellan öst och väst och spela en mera oberoende roll på den 
internationella arenan. (s. 377)

Sammanfattningsvis kan man säga att alla tre böcker väljer att omnämna Finland 

under samma historieperioder. De beskriver i de flesta fall även samma händelser. Det 

svenska herraväldets tid beskrivs mycket fåordigt. Det som betraktas intressant under 

Finlands autonomitid är periodens slutskede när Finlands ställning hotas. Från 

självständighetstiden beskriver böckerna världskrigen och Finlands utrikespolitik 

under efterkrigstiden. Däremot finns det skillnader mellan böckerna i vilken 

omfattning man beskriver någon period eller händelse samt skillnader i vilka nyanser 

av episoden man lyfter fram. Finland under den svenska tiden är för Allt i historia och 

Perspektiv på historia enbart ett landsområde. Däremot använder Epos konsekvent 

formulering "Sverige med Finland" och under 1700-talet formulering "Sverige-

Finland".
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Tabell 2: Tidsperioder och händelser under vilka Finland omnämns i alla böcker

Tidsperiod och händelse:

Medeltiden
(ca 1100-1527)

Vasatiden och 
stormaktstiden
(1527-1721)

Den svenska 
frihets- och 
gustavianska 
tiden (1721-1809)

Finland som ryskt 
autonomt 
storfurstendöme
(1809-1917)

Finlands 
självständighets-
tid
(1917-  )

Korstågen Områdes-
utveckling

Kriget om Finland 
1809

Förryskningspolitik 
1881-1917

Inbördeskriget 
1917-1919

Riksdagsreform 
1905

Andra 
världskriget 1939-
1845
Vänskaps- och 
biståndspakt 1948

Statskick 

 Medeltiden beskrivs i böckerna mycket kortfattat. Finland presenteras på kartorna 

som ett område tillhörande Sverige. Alla tiders historia nämner korstågen på en 

tidslinje och på karttext. Perspektiv på historia beskriver Finlands integration med 

Sverige som en erövring. Epos nämner att Finland erövrades men boken är även 

noga att ta med Finland i beskrivning av Nordens bebyggelseutveckling.

 Vasatidens och stormaktstidens beskrivning för Finlands del är om möjligt ännu 

mer kortfattad. Under Vasatiden nämns Finland inte alls. Gränsutvecklingen finns 

med på kartor men annars är böckernas intresse under denna period i andra delar 

av riket. Allt i historia nämner freden i Stolbova 1617 och erövrandet av 

Kexholms län samt freden i Nystad 1721. Perspektiv på historia nämner  att 

stormakttidens arme bestod av finska och svenska soldater. Stora ofreden, 

perioden då ryssarna ockuperade hela Finland över tio års tid får ett mycket kort 

omnämnande i Epos och i Perspektiv på historia. 

 Under frihetstiden och Gustavianska tiden försvinner Finland nästan helt och 

hållet från böckerna. Allt i historia nämner Hattarnas krig och dess konsekvenser i 

gränsförändringarna. Endast Perspektiv på historia har ägnat uppmärksamhet åt 

bristerna på Finlands försvar under tidsperioden. Däremot betraktar alla tre böcker 
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den slutgiltiga förlusten av Finland 1809 som en avgörande vändningspunkt i 

Sveriges historia. 

 Finlands fortsatta utveckling under det ryska herraväldet är relativt ointressant. 

Allt i historia nämner dock den nationella rörelsen i Finland. Endast Perspektiv på 

historia lyfter upp Finlands utvecklingsmöjligheter under autonomitiden. Däremot 

blir Finland intressant i autonomiperiodens slut när dess ställning hotas, 

sympatierna är på Finlands sida. Riksdagsreformen 1905 beskrivs i alla böcker 

men i olika omfattningar. Epos visar mest intresse för händelsen och lyfter fram 

även kvinnornas roll. Alla tre beskriver inbördeskrigets händelseförlopp men i 

olika omfattningar. Epos lyfter fram K. J. Ståhlbergs insatser för att skapa 

försoning efter kriget, Perspektiv på historia fokuserar på klassmotsättningarna 

före kriget och bitterheten mellan folkgrupperna under efterkrigstiden. 

 Nästa gång blir Finland intressant under andra världskriget. Alla tre böcker lyfter 

fram Sveriges sympatier för Finland under vinterkriget. Endast Perspektiv på 

historia tar upp att Sverige nekade Frankrike och England att sända trupper genom 

Sverige för att bistå Finland mot Ryssland. Allt i historia och Perspektiv på 

historia tar upp drömmen om Stor-Finland hos vissa finländska kretsar under 

fortsättningskriget. Finlands allians med Tyskland betraktas som en ren 

militärallians, Finland och nazismen hör inte ihop. Perspektiv på historia använder 

dock situationen som ett utgångsläge för elevernas uppfostran i samhällsansvar. 

Allt i historia och Perspektiv på historia nämner också Sveriges bistånd i 

fredsförhandlingarna mellan Finland och Sovjetunionen.

 Finlands utrikespolitiska situation under efterkrigstiden uppmärksammas i alla 

böcker ungefär på samma sätt. Böckerna lyfter fram Sveriges roll som Finlands 

beskyddare och brobyggare mellan öst och väst på ett likartat sätt. Däremot har 

böckerna valt olika personer att lyfta fram i Finlands historia: Allt i historia 

nämner överbefälhavaren och presidenten. Mannerheim, Epos presidenterna 

Ståhlberg, Paasikivi och Kekkonen, Perspektiv på historia presidenterna Paasikivi 

och Kekkonen.
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Skillnaderna i böckernas förhållningssätt till Finland har ett samband med böckernas 

allmänna uppläggning. Allt i historia redovisar mest händelseförlopp. Den använder 

också mest svenskt perspektiv exempelvis under Kalmarunionens tid. Epos beskriver 

minst politisk och krigshistoria. Därför blir dess beskrivning av dessa händelseförlopp 

ibland nästan för generaliserande såsom vid inbördeskriget. Å andra sidan försöker 

den komma loss från enbart ett svenskt perspektiv. Perspektiv på historia intresserar 

sig mer för politisk historia än Epos och försöker betrakta även den svenska historien i 

kritisk belysning. 

Sammanfattande analys

Sammanfattningsvis kan konstateras att böckerna inte ägnar någon större 

uppmärksamhet åt Finland under den svenska herraväldets tid, inte heller under den 

största delen av 1800-talet trots att Finlands yta var en tredjedel av Sverige och 

befolkningen en fjärdedel av hela Sveriges befolkning vid ryssarnas slutgiltiga 

erövring av landet 1809. Böckernas tyngdpunkt ligger dock allmänt i nyare tider. 

Däremot får Finlands historia under de senaste hundra åren en hel del 

uppmärksamhet. I samhällskunskapen presenteras vissa företeelser i Finland såsom i 

andra nordiska grannländer men Norden allmänt får inte mycket uppmärksamhet. 

Finländarna som den största minoriteten i Sverige får bara ett omnämnande i samband 

med arbetskraftinvandringen.

Det finns ett samband med det nationella tänkandet i Rydéns och Myrdals fotspår och 

med Sveriges roll som världssamvete i läroböckernas sätt att beskriva 

historieutvecklingen för Finlands del. Det svenska herraväldets tid är den svenska 

anonyma statsmaktens historia. Det är varken det svenska folkets eller de olika, i 

svenska områden bosatta folkslags historia. I den senare finska historien tar svensk 

historieskrivning på sig rollen som Finlands beskyddare, välgörare, förmedlare och 

brobyggare mellan öst och väst. Finlands öde används också som utgångsläge för 

elevernas demokrati- och fredsuppfostran. I valet av vilka finska händelser som 

beskrivs styrs av intresset för Sveriges säkerhet. Uppmärksamheten på Finlands 

senare historia ägnas krisperioder under vilka även Sveriges tillvaro kunde ha blivit 

hotad. Det verkar som om utvecklingen av det finska samhället slutar när ryssarna tar 

över herraväldet. Klassmotsättningarnas betydelse som orsak till inbördeskriget 

betonas men uppbyggnaden av den finska nationen som storfurstendöme nämns bara 
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kortfattad i Perspektiv på historia. De språkliga minoriteterna i båda länderna får 

ingen uppmärksamhet. Endast Allt i historia nämner den finskspråkiga 

nationalrörelsen i Finland. Böckerna är annars mycket försiktiga och  försöker 

tillämpa objektivitetsprincipen i beskrivning av känsliga perioder i Finlands historia 

såsom inbördeskriget och Finlands allians med Tyskland under andra världskriget. 

Men det finns också försök att beskriva historien på ett nytt sätt. Perspektiv på historia 

tillämpar i en viss mån kritisk förhållningssätt till Sveriges agerande i vissa 

situationer, Epos är noga med Finlands omnämnande som del i Sverige och lyfter upp 

några framsteg i det finländska samhället.

Vad som beskrivs av det förflutna verkar styras av hur Sverige ser ut idag. Under den 

svenska tiden är Finland en landsdel utan någon större betydelse. 

Situationsutvecklingen vid rikets östra gräns under den svenska tiden är i stort sett 

ointressant bortsett från den slutgiltiga förlusten av Finland. Finlands utveckling 

under senare tider verkar inte heller ha något egenvärde med några undantag. Det som 

intresserar är händelser som är betydelsefulla även för Sveriges del. Finländare är 

soldater i stormakttidens armé, flyktingar under andra världskriget och invandrande 

arbetskraft. 

Perspektivet från vilket man beskriver händelser varierar beroende på tidsperioden. 

Den tidiga historien fram till 1800-talet beskrivs från respektive härskarmaktens 

perspektiv. Medeltiden betraktas i en del böcker från ett gemensamt nordiskt 

perspektiv. Vasatiden och stormaktstiden är den svenska statsmaktens historia. 

Däremot tar Sveriges nationella intressen över vid beskrivning av 1800-talet. 

Autonomitidens förryskningsperiod i Finland beskrivs från den finländska synvinkeln, 

inte från härskarmakten Rysslands perspektiv tvärtemot den svenska tiden. 

Sympatierna är på Finlands sida även i landets senare konfrontationer med makten i 

öst.

Generellt kan man säga att Finlands historia är för svenska läroböcker krigens och 

utifrån kommande hotens historia med riksdagsreformen 1905 som undantag. Det 

finländska samhällsbyggandet är ointressant.  Det intressanta i det moderna finska 

samhället är presidentmakten och den finska arbetskraftsinvandringen.
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IV. Slutdiskussion

Skolans läro- och kursplan betonar vikten av att förstärka elevernas identitet. Det 

nationella och det mångkulturella lever vid sidan om varandra i dagens skolplaner. Att 

förverkliga denna ambition i undervisningen är dock mer komplext.

Den svenska synen på sin egen historia, identitet och sitt eget samhälle är anknuten 

till den europeiska traditionen. Den tyska nationalromantiken har påverkat till 

uppfattningen att stat, nation, språk och kultur är ett. Weber planterade synen på den 

västerländska kulturens överlägsenhet, marxismen vikten av de ekonomiska 

strukturernas betydelse i historien. I långtidsperspektiv kan man se att efterkrigstidens 

diskussioner om samhälls- och historietolkningar har sina rötter i idéutvecklingen i 

1900-talets början. Det är fokuseringens tyngdpunkt som varierar som efter andra 

världskriget när den nationella överlägsenheten byttes mot en moralisk överlägsenhet 

och intresset förflyttades från krigshistoria mot ekonomisk och socialhistoria och 

aktuella samhällsstrukturer. Det handlade dock fortfarande om den homogena 

nationens historia. Även skolan har varit starkt centralstyrd. Den regionala historien 

och därigenom också minoritetshistorien samt kulturhistorien har haft svårt att få 

fotfäste vilket har haft betydelse för den svenska synen på andra folkslag och specifikt 

finländare. Först under 1990-talet efter folkhemskrisen har Sveriges överlägsenhet fått 

sig en törn och Sverige har fått omvärdera sina historietolkningar. 

Efter socialismens fall har de etniska konflikterna i Europa fått intresset för forskning 

i det nationella att vakna på nytt men i en annan form. Frågan om den nationellas 

betydelse för en livlig politisk diskussion har blivit återuppväckt. Efter den 

ekonomiska krisen i slutet på åttiotalet har man på nytt intresserat sig för betydelsen 

av tidsperspektivet i samhällsorientering. Läroplanen har höga ambitioner men de 

praktiska förutsättningarna gör dess förverkligande svårt. Enligt Zander formas 

historien alltid med nuet som grund och framtiden som hopp. Otillräckliga kunskaper 

om historiska sakförhållanden försvårar och omöjliggör en gångbar historisk tolkning.
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I skolundervisningen har man speciellt i gymnasiet velat lägga tyngdpunkten på 

modern historia och globalt perspektiv. Det medför begränsningar på andra områden. 

Det mångkulturella och minoritetskulturperspektivet inom Sveriges historia får litet 

utrymme. Trots läroplanens ambitioner kan bilden av den homogena kulturen till och 

med förstärkas. Utrymmet för tiden före 1809 blir mycket begränsat och perioden 

förblir statsmaktens historia, historien blir nyanslös utan levande människor. Från 

dagens internationella samarbetsperspektiv borde  unionstiden och stormaktstiden 

vara intressanta tidsperioder att belysa. 

Böckerna väljer med några undantag samma tidsperioder och samma händelser att 

beskriva. Bilden av Finland i svenska läroböcker blir som helhet relativt ensidig. Det 

är en avlägsen landsända som har tillhört Sverige långt tillbaka, dess senare 

utveckling är huvudsakligen krig och en svår position med Sovjetunionen som granne. 

Då svenska läro- och kursplaner prioriterar freds- och demokratiuppfostran kunde 

man överväga ifall det inte vore mera intressant att fokusera på den finländska 

riksdagsreformen än på krigsredogörelserna eller att lyfta fram att Finland lyckades 

bevara ett demokratiskt statskick under mellankrigstiden tvärtemot många andra nya 

länder. I samhällskunskapen är finländarna först och främst arbetskraft, det finländska 

statskicket beskrivs dock som hastigast. En elev med finsk förankring får nästan ingen 

uppfattning om det finländska samhället. Det blir det svenska samhället att orientera 

sig efter. Svenska läroböcker i historia och samhällskunskap ger inte heller någon  

kulturell orientering vilket gör identitetsbyggandet ännu svårare. Språkförhållanden i 

båda länderna får ingen större uppmärksamhet. De verkar vara svåra att hantera. Den 

nordiska kulturella utvecklingen borde vara en enorm tillgång i identitetsbyggande 

och gränsöverskridande samarbete. 

Som helhet kan man säga att läroböckerna inte har något konsekvent perspektiv på 

Finland. Man kan spåra samband med olika historiesyn och syn på nationen och 

nationaliteten beroende på tiden som beskrivs. Intresse för Sveriges säkerhet styr valet 

av material.  Sverige framträder också som Finlands beskyddare. Man kan dock i de 

nyaste böckerna såsom Epos och Perspektiv på historia se en strävan bort från det 

nationella perspektivet mot ett  kritisk förhållningssätt till sin egen historia och mera 

jämnbördig beskrivning av länderna. 



52

Bilden av Finland i svenska läroböcker är fram till 1800-talet den överordnades bild 

av den underordnade och under senare tider bilden av den före detta underordnades 

egna steg i historien. Finland verkar inte ha någonting att bidra med, inte ens den 

finlandsvenska kulturen. Det vore intressant att jämföra skildringen med hur 

engelsmännen beskriver Irlands historia. Den historiska relationen har visserligen 

varit betydligt mer konfliktfylld där. En annan intressant fråga är ifall det finns 

skillnader i hantering av Finland, Danmark och Norge.

Det är svårt att hantera det mångkulturella och minoritetsperspektivet med elever från 

Norden och Europa. Hur blir det då för elever vilka har sitt ursprung utanför den 

ickevästerländska kulturen?
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